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o a 1.

'A JAG 1898 utgav min monografi över Johan Tobias

Sergel uttryckte jag i Inledningen min önskan att kunna få utge hans samt-

liga skulpturer i ett större illustrerat arbete, men tillade, att »ett dylikt

verk måste lämnas åt framtiden, emedan det krävde större penningemedel

än de som för ögonblicket kunde disponeras». Tack vare emellertid ett

ansett bokförlags — jag kan också tillägga: min kollega intendenten

Gauffins — intresse för saken samt pekuniära bidrag av Nationalmu-

seum och Letterstedtska föreningen till avbildningarna har verket nu

kunnat komma till stånd. Jag frambär därvid ett särskilt tack till de

många ägare av Sergelska verk (mest porträttbilder), som ställt dessa

till mitt förfogande i och för fotografering, samt till min kollega ama-

nuensen Kumlien, som å förlagets vägnar stått för bokens typografiska

utstyrsel.

Huvudsaken i boken är således avbildningarna. Texten åter gör icke

anspråk på att framkomma med något väsentligt nytt. Uppgiften har

helt enkelt varit att erinra läsaren om de viktigaste data i Sergels

levnadshistoria och i stora drag ange hans utveckling såsom konstnär

för att få tillfälle att historiskt hänvisa till avbildningarna av hans

skulpturer, vilka äro framställda i så vidt möjligt sträng tidsföljd.

Detta gäller dock blott hans fria d. v. s. ämnesskulpturer, icke hans

porträttbyster och medaljonger. Dessa äro anordnade i bokstavsföljd

efter namnen på de avbildade personerna. Och detta av praktiska

skäl: dels torde det i många fall, och det gäller särskilt medaljongerna,
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vara svårt att exakt ange tidpunkten för deras tillkomst, dels torde

det vara lättare för den, som av historiska skäl vill få reda på ett

särskilt porträtt, att uppsöka det enligt modellnamnens bokstavsord-

ning.

I fråga om Sergels porträttskulpturer tävlar det personhistoriska

intresset med det konstnärliga, någon gång tager det försteget. Det

var som bekant mycket mot sin vilja, som Sergel efter hemkomsten

från sin »lyckliga» Romaperiod var hänvisad till en så flitig porträtt-

alstring.

Då emellertid dessa porträtt intaga en så rymlig plats i hela hans

konstnärliga verksamhet, och då deras personhistoriska intresse är

betydande, har jag ansett mig böra ägna ett särskilt kapitel åt dem

uti den inledande texten.

Den definitiva »Sergelsboken» återstår att skriva, d. v. s. ett arbete

som fullständigt och ingående analyserar den store konstnärens verk

och skildrar hela hans utvecklingsgång — och vars författare, låt mig

tillägga det, helst bör äga något av en Julius Langes nordiskt-attiska

spiritualitet och en Oscar Levertins kongeniala fantasi.

Tidpunkten för ett sådant arbete torde emellertid knappast vara

inne, förrän man lyckats samla ihop åtminstone största delen av Ser-

gels tecknade blad, vilka beklagligtvis en gång skingrats och ännu

icke fullständigt tillrättakommit — samla och studera dem. John

Kruse gjorde en förtjänstfull början till ett sådant studium. Aven

Harald Brising ägnade sig däråt. Men bägges arbeten avbrötos dess

värre i förtid av döden. M.in egen ovannämnda monograh av 1898

sysselsatte sig jämförelsevis litet med Sergels tecknade blad. Såsom

jag uttryckligen angav, ville den »huvudsakligen vara en historisk

redogörelse för Sergels verksamhet», och den var närmast föranledd

av Julius Langes yttrande i hans berömda arbete »Sergel og Thor-

valdsen» (sid 59): »At bringe större Sikkerhed og Orden i Kronologien

af Sergels Vaerker vil vaere en vaerdig Opgave for den speciellere

svenske Kunsthistorie.»

Naturligtvis har jag för mitt nuvarande arbete sökt tillgodogöra

mig de flera intressanta och betydelsefulla, ehuru sinsemellan i vissa

punkter stridiga. Sergelstudier, varmed andra svenska forskare sedan
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1898 riktat vår litteratur. Dock har arbetets begränsade plan icke

tillåtit mig att ingå på någon direkt kritik av andras uppfattning eller

någon utförligare motivering av min egen. Dessa nyare inlägg i Ser-

gelforskningen återfinner den intresserade läsaren i den litteraturför-

teckning, som jag bifogat i slutet av boken.

VII



Digitized by the Internet Archive

in 2015

https://archive.org/details/johantobiassergeOOgoth



HISTORISK FRAMSTÄLLNING

AV SERGELS VERK-

SAMHET

1 201 8^^.





^J^OHAN TOBIAS SERGEL, som föddes i Stockholm den 8 sep-

tember (nya stilen) 1740, var son av nordtyska föräldrar, som inflyttat till

Sverige under konung Fredrik I:s tid, 1759, således året innan sonen föd-

des. Ett visst konstnärligt påbrå tyckes han ha ärft av fadern, Kristoffer

Sergell, som var en framstående yrkesman i vad man numera skulle kalla

textilt konsthandtverk. Tack vare sin talang i denna väg blev Kristoffer

snart använd som guldbroderare vid det under inredning varande Kung-

liga slottet i Stockholm och fick med tiden titel av hovbrodör.

1756, Johan Tobias var då 16 år, omtalas sonen såsom biträde i

faderns verkstad. Den blivande store skulptören tyckes sålunda ha

börjat sin »konstnärliga» bana såsom »brodör». Alen hans starka

egentliga konstnärsbegåvning gjorde sig tidigt gällande. Ovannämnda

år 1756 blev han elev av den för slottsinredningen från Frankrike

inkallade ornamentsbildhuggaren A. Masreliez och samma år på

hösten elev hos den framstående skulptören Larchevéque, målaraka-

demiens konstnärlige ledare, som just då hitkommit, och handleddes

enskilt av denne, på samma gång han var elev vid den akademiska

skolan, där han 1758 fick »lilla medaljen». Annu större erkännande

gavs 18-åringen detta år, då han fick följa med läraren på några

månaders resa till Paris. Aven vid dess akademi, där han studerade,

erövrade han sig en medalj. Osannolikt är ju icke, såsom H. Brising

visat i sin bok om Sergel, att vi äga ett minne från dessa hans studier

i Paris i den lilla ofullbordade statyett i bränd lera, som nu finnes på
Husaby och som framställer atleten Addoii i färd med att klyva en träd-

stam med blotta händerna (n:r 1, avbildn. sid. 45). Den är emellertid

så godt som en kopia efter ett arbete av fransmannen E. Dumont.



Vederbörande här hemma hade ögonen fästade på den gryende

talangen och hyste stora förhoppningar på honom. 1759 hck han

sålunda på Adelcrantz' förslag lön vid slottsbyggnadsverket, en lön

som 1763 betydligt höjdes, sedan Adelcrantz inför slottsbyggnads-

deputationen givit den unge Sergel det vitsordet att vara »ett jtorL

ämne eller rättare sagt mästare i sin konst, vilken i sin métier över-

träffar alla de eljest nog skickelige konstnärer, man av svensk ungdom

äger». »Han vore för kungliga slottsbyggnaden alldeles omistlig och

därstädes, såväl som för nationen, en heder» o. s. v. Och så kom
den största belöningen. Rikets Ständer beviljade nämligen vid riks-

dagen 1765—66 den unge Sergel ett resestipendium, som utföll 1767

(jämte ett bidrag från akademien) och som han sedan fick behålla

ända tills han efter 11 år hemkallades. Det faller under dåvarande

förhållanden alldeles av sig självt, att resan skulle ställas till Italien.

Vad hade han dessförinnan uträttat i sin konst och vad äger man
kvar av honom? Många självständiga arbeten kan man icke vänta.

Anda till utresan 1767 var han »elev» hos Larchevéque — så kal-

lar han sig själv — och biträdde mästaren i hans arbeten. Således

i främsta rummet dekorativa arbeten för det Kungliga slottet: den

stora altartavlan i slottskapellet och friskulpturerna i rikssalen. Den
första, »Kristus i Getsemane», hade påbörjats av Bouchardon och

fortsattes av Larchevéque, men icke heller denne hann att avsluta

det stora verket. Sergel var den som fick lägga sista handen där-

vid. Och hans andel synes icke ha varit så alldeles obetydlig, då

enligt hans egen uppgift Larchevéque själv ej gjorde flera figurer helt

färdiga än Gud Fader och de två små änglarna, som hålla kronan.

»Tout le reste» — säger han — »est reste dans une ébauche médiocre.»

Det andra stora arbetet i slottet var de allegoriska gipsfigurerna

i rikssalen. Aven där efterträdde Larchevéque sin föregångare

Bouchardon. I den serie av stora figurer i ronde bosse, som tillhör

L:s tid, förekommer nu en ung kvinna, »Sanningen», som onekligen

sticker av mot de övriga, tämligen tomma och tunga figurerna genom

en viss nobel enkelhet i komposition och formgivning. JMan har

därför icke utan något skäl i denna »Sanningau» bild förmodat ett

egenhändigt arbete av den gamle mästarens onekligen vida mer be-
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gåvade lärjunge. »Sanningen» skulle i sådant fall vara (jämte JMilon

i Paris 1758, se ovan) att anteckna som Sergels tidigast kända verk

(utom porträtten, varom mera här nedan). JMen fullt säkert är det

icke. Sergel gör icke s;älv någon antydan om »Sanningen» i sin

självbiografi (av 1785), utan säger helt allmänt, att han »ébaucherade

de allegoriska figurerna i rikssalen».

JVLen Larchevéque anlitades även för andra dekorativa uppgifter

än slottsbyggnadens, och även vid dem fick Sergel biträda mästaren:

»Jag ébaucherade» — heter det i självbiografien — »ett minnesmärke

över direktör Campbell i Göteborg och avlidne direktör Sahlgren:

en Genius som gråter över en urna.» Dessa verk existera icke längre;

förmodligen förstördes de i den stora Göteborgsbranden 1802.^

Och likaså fick Sergel biträda vid arbetet på Larchevéques två

kungastoder i Stockholm, de första i Sverige, Gustav Vasas och

Gustav II Adolfs. Han »ébaucherade» även dem, berättar Sergel,

d. v. s. han fick arbeta med uppläggningen efter modellen.

Något fullt säkert originalarbete av Sergel ha vi således ännu icke

anträffat från denna hans Larchevéqueska period. Men sådana finnas

dock, nämligen mom det mera anspråkslösa porträttfacket.

Den franska skulptörskolan på denna tid var rik på framstående

porträttörer. Aven den habile och rutinerade Larchevéque kunde,

när han ville, göra en så talangfull byst som Jonas Alströmers i

brons på Stockholms Börs. JVLed mindre anspråk uppträdde de gips-

medaljonger, som beställdes från den Larchevéqueska ateljén, t. ex.

av Lovisa Ulrika, då hon skulle dekorera sitt vackra naturalie-

kabinett på Drottningholm med bilderna av svenska lärde.

Det är ej osannolikt, att Sergel, den ojämförligt mest begåvade

lärjungen i ateljén, fick biträda mästaren med en eller annan av

dessa osignerade medaljonger (t. ex. Klingenstj ernås, som Sergel själv

har graverat, Dalins har han signerat). Med full säkerhet har han

före sin utresa egenhändigt modellerat andra medaljonger, ty han

har själv signerat och daterat dem (1766—67): överintendenterna

Cronstedts och Adelcrantz', konstkamraterna Bolanders och Seven-

Det Sahlgrenska gravmonumentet i Tölö kyrka, som i en resehandbok tillskrivits

Sergel, är alls icke av honom.
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boms, arkiatern WertmiiUers samt framför allt att nämna föräldrar-

nas livfullt individualiserade bilder. Moderns, Elisabeth Zwirners,

medaljong av 1766 är sålunda det tidigaste signerade arbete vi hit-

tills känna av den sedermera med medaljongbeställningar så över-

hopade skulptören. Han återsåg varken modern eller fadern mera

i livet. Då han återkom från Italien voro bägge döda.

Aven med byster hade han försökt sig. Tidigast med faderns,

som han utförde både i gips (redan 1759; n:r 106, avbildn. s. 104)

och marmor (n:r 107, avbildn. s. 105), såvidt man vet Sergels första

(ännu något valhända) försök i detta material, som alltid blev hans

älsklingsmaterial. JMen som plastiskt verk intresserar oss ännu mera

den säkerligen något senare än den förra modellerade gipsbysten av

i^hovmålaren» Johan Pasch, Kristoffer Sergells kamrat vid slotts-

byggnadsverket och hans granne i staden: ett livfullt, raskt och

bredt modellerat arbete, som kan anses som Sergels mognaste verk

under ungdomsperioden i hemlandet (n:r 100, avbildn. s. 97).

Och så reste den snart 27-årige Sergel ut. Den 12 aug. 1767 kom
han till Rom. Och här stannade han — endast med några få av-

stickare till andra italienska städer — i hela elva år. Sergel blev

en entusiastisk »Romare». Anda till hans sena död stod alltid

denna Romatid för hans minne såsom hans lyckligaste tid.

Här är e; tillfälle att ingå i en utförlig skildring av hans person-

liga öden under denna tid eller senare — de finnas skildrade på

andra ställen — : hans förstämning till en början inför den över-

måttan rika konstnärsvärld, som nu öppnade sig för honom, hans

uppfriskande resa till Neapel, hans med nyväckta krafter påbörjade

arbete i Rom, hans studier vid den franska konstakademien vid

Corson och i de romerska samlingarna och slutligen hans egen

självständiga skapande verksamhet, som inom kort ställde honom i

allra främsta ledet bland samtidens skulptörer.
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Vår uppgift är blott att följa hans konstnärliga verksamhet, såvidt

vi känna den i hans till oss bevarade verk. Och till att börja med

stanna vi då vid de mindre studiearbeten, som han modellerade

under de första åren, innan han framträdde med sitt första defini-

tiva verk: Faunen, som han modellerade 1770 och 1774 färdighögg

i marmor. Dylika mindre arbeten: skisser i ronde bosse samt små

reliefer, finnas nämligen sedan gammalt i våra offentliga samlingar,

andra ha först i senare tid dragits fram i offentligt ljus. Jag vidgår

så godt först som sist min tro, att åtminstone ännu, innan Sergels

handtecknade studieblad hunnit att fullständigare samlas och in-

gående granskas, det är så godt som omöjligt att ordna dessa små

skulpturarbeten i sträng tidsföljd. De första åren i Rom äro för

Sergel en förberedelsetid, då Larchevéques lärjunge och nuvarande

eleven vid franska konstakademien i Rom tager intryck från olika

håll: först och främst antiken, men sedan också högrenässansens och

senrenässansens förnämsta mästare: Rafael, Michel Angelo, Correggio,

Carraccierna, Domenichino m. fl.; och här och var kan man också

i Sergels egna arbeten peka på direkta intryck från bestämda verk av

dessa äldre mästare och med tillhjälp av hans egna skriftliga upp-

gifter få ett ungefärligt, ett tidigaste, datum för utförandet. Men ofta äro

de främmande inflytelserna blandade och obestämda. Någon stilistisk

»utveckling» i rak linje från verk till verk har man svårt att uppvisa.

Det som först och främst drog Larchevéques lärjunge till Italien

var naturligtvis antiken. Det kan ju vara av intresse att, med bort-

seende från Sergels utsagor på äldre dagar, av hans egna ord från

denna tid höra, vilken huvudsak den antika konsten var för honom.

I ett brev till greve Carl Bonde från Rom den 7 maj 1768 (således

några månader före resan till Neapel) skriver han: »Jag arbetar så

mycket jag kan efter antiken, som är min förnämsta mästare, tills

jag skall börja teckna efter Domenichino och Rafael.» Och den 26

augusti 1769 (således 9— 10 månader efter återkomsten från Neapel

och året före Faunens modellering): »Alltsedan Ni reste har jag

fortsatt mina studier efter antiken. I år har jag tecknat efter Cor-

reggio och fortsätter för närvarande sedan tre månader att teckna

Rafael i Farnesina; om två eller tre månader skall jag gå till Vati-
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kanen.» Och i brev till ungdomsvännen Hammarin den 29 juli 1769

(således kort tid före det senare brevet till Bonde): »Skall jag en

dag vinna mitt ändamål, skall det ske här i Rom i anseende av de

stora mästerstycken, som de gamla Greker och Rom lämnat efter sig.»

Denna högstämda beundran för antiken var ingenting som stred

emot traditionerna i den franska skola, vari han var uppfostrad.

Tvärtom, för själva barockens storfurstar, en Bernini och Rubens,

stod antiken — man har deras egna ord därpå — såsom den högsta,

oförlikneliga konsten, det stora Mönstret för alla senare konstnärer —

,

i hur sällsam kontrast än detta deras credo synes oss stå till många

av deras egna konstskapelser.

Avgjutningar efter antika skulpturer var ett oundgängligt tillbehör

till de akademiska konstskolorna i Kuropa (sådana gipser funnos

som bekant också i Stockholm). Det är intressant att höra den

store barockmästaren Lorenzo Bernini yttra sig härom vid det be-

sök, han såsom firad gäst gjorde i den officiella konstskolan i Paris

1665. Efter att ha besökt Académie des Beaux Arts sade han sitt

intryck ha blivit, att man där i akademien ägde avgjutningar av

alla de vackraste antika statyerna, basrelieferna och bysterna till

de unga männens undervisning, och att man lät dessa teckna efter

antikerna för att från början bilda deras skönhetsbegrepp, vilket

sedan skulle leda dem i hela deras liv. Det vore att fördärva dem

att låta dem börja med teckning efter naturen, som nästan alltid är

svag och dålig (mesquine), så att, om deras fantasi endast vore fylld

av denna, de aldrig skulle kunna frambringa något vackert och stort,

vilket ju icke finnes i naturen. . . . Själv sade han sig i sin tidiga

ungdom ofta ha tecknat efter antiken, och han nämnde som exem-

pel, att, då han utförde sin första egna figur och var osäker i någon

punkt, han gick att rådfråga Antinous-statyn såsom sitt orakel o. s. v.

Sergel kom emellertid ner till Rom på en tid, då man redan inom

konstnärernas och konstkännarnas läger, inte minst fransmännens,

börjat se på antiken med något andra ögon och liksom trädt i inti-

mare beröring med densamma: en begynnande novantik — motsva-

rande vad man inom konstslöjden brukar kalla Ludvig XVLs stil.

Och av största betydelse för denna rörelse var den då tämligen
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färska kännedomen om de i Herculaneum och Pompeji uppgrävda

konstskatterna, vilka Sergel med en förtjust beundran studerade på

ort och ställe.

Detta studium av antika konstverk omväxlade emellertid, såsom

vi redan sett, med studier av den moderna konst, som jämte antiken

ansågs såsom klassisk och som hörde till den franskt akademiska

undervisningens läroplan, vilken Sergel följde. Enligt jamtida upp-

gifter studerade Sergel sålunda på våren 1768 endast antiken, »innan

nan skulle börja med Domenichino och Rafael»; tidigt på våren 1769

studerade han Carraccierna i Palazzo Farnese, som nu stod ledigt

under ägarens tre månaders långa frånvaro i påvekonklaven (enligt

Goethe i Hackerts biografi); på sommaren samma år Correggio samt

1 Farnesina Rafael och i slutet av året Vatikanen — varvid man väl har

att tänka både på Rafael och M.. Angelo jämte antiken. Långt senare,

nämligen i sin självbiografi av 1785, uppger Sergel, att han samma
år som han modellerade Faunen (1770) studerade Rafael och Carracci.

M.en vad denna uppgift beträffar får man dock komma ihåg, att,

när Sergel i sina självbiografier av 1785 och 1797 ser tillbaka på sin

ungdomstid, är han icke alltför pålitlig i sina detaljuppgifter, särskilt

icke i fråga om tider; hans framställning är summarisk och ofta in-

korrekt — liksom han ju över huvud taget på äldre dagar ser på
antiken med något andra ögon. Varom mera nedan.

Yttrandet visar emellertid, att minnet av (Annibale) Carracci, bred-

vid »den store» Rafael, ännu då stod livligt för honom.

En allmän anmärkning, innan vi framföra de enskilda verken:

Sergels skola är från ungdomen, såsom vi känna av hans historia,

fransk, och detta franska inflytande vidmakthölls i Rom genom hans

elevskap vid franska akademien och hans flitiga umgänge med just

de franska konstnärerna. Någon splitter ny och originell, ofransk

Sergelsk stil har man sålunda icke rätt att vänta i hans arbeten.

Nej, det Sergelska ligger i hans genialitet, som höjer honom huvudet
högre än hans allra flesta samtida, och som glimtar fram redan i

hans tidigaste lärospån under denna ungdomstid.

Såsom det allra tidigaste arbetet torde man kanske få anse den
hlla terrakotta-figuren på Fullerö: ung draperad hinna (n:r 4, avbildn.).

2
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Det mycket lilla huvudet har mera en fransk rokokokaraktär än

en antikiserande, och hela figuren har flera syskon bland de röd-

kritsteckningar, som av allt att döma tillhöra hans allra tidigaste

Romaår.

Som en särskild grupp för sig skulle jag så vilja ställa de små

relieferna med backiska och erotiska ämnen, vilka äga en viss fränd-

skap med varandra: de ti>å tcrrakottorna i medaljongform i Uppsala

(n:r 5 och 6, avbildn.), de tiHi rektangulära på Fullerö (n:r 7 och 8,

av DlIdn.) samt den på Spånga (n:r 9, avbildn. sid. 45). Och härtill

sluter sig en liten marmormedaljong (n:r 10) i enskild samling i Stock-

holm, som enligt traditionen, och som jag tror med rätt, tillskrivits

Sergel. JVLedaljongen har hemförts från Rom under denna benäm-

ning av danske skulptören J. A. Jerichau. I fakturen står den när-

mast Uppsala-terrakottorna. Dess perverst erotiska ämne gör den

mindre lämplig för avbildning.'

Det ligger ju nära till hands att här tänka på de starka intryck,

som Sergel 1768 tog av den nyupptäckta konsten i Herculaneum och

Pompeji, där ;ust de backiskt-erotiska ämnena voro så starkt repre-

senterade. Dessa Sergelska arbeten äro antikiserande ungefär på

samma sätt som många arbeten av de franska skulptörer Sergel såg

omkring sig i Rom. An mer, samma ämnen återkommo i flera små

arbeten av exempelvis Clodion. Ja, Stockholms-medaljongens kom-

position befinnes vara endast en variant av en liten cirkelrund terra-

kotta-relief (i enskild samling i Stockholm), signerad »Clodion», ett

arbete av alldeles utsökt mjukhet och elegans. Och den ena Uppsala-

reliefen, de två satyrerna och nymfen, är helt enkelt en Sergelsk över-

sättning i lera av en den berömde franske målaren Fragonards etsning.

M.en möjligt är, att både fransmännen och svensken i de italienska

samlingarna sett senantika arbeten, som de mer och mindre direkt

efterbildat, t. ex. antika gemmer. iVLan har med rätta sagt om de

Sergelska relieferna, att de se ut som förstorade gemmer. Tillfälligtvis

har jag själv i en auktionskatalog från 1773 funnit uppgivet, att en

terrakotta-relief av Clodion var modellerad »efter en antik graverad

sten». Dessa senantikens läckra småskulpturer voro mycket beund-

' Se G. Göthes uppsats i Nationalmusei årsskrift 1919.
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rade på denna tid. Man gjorde talrika avgjutningar av dem i gips

eller vax och samlade dessa kopior i så kallade »daktyliotek». Aven

Sergel ägde ett sådant i Stockholm. Mina spaningar i den vägen ha

dock icke lett till något resultat.

Den enda av Sergels små terrakottor, som direkt påminner om
Rafael, är gruppen Jflerkuriud och Pdyke på FuUerö (n:r ii, avbildn.).

Den är visst ingen kopia, men erinrar dock starkt om en välkänd

grupp av Rafael i Farnesina (Sergel studerade där, såsom vi sett,

på sommaren 1769). Kompositionen är dock en annan, och mål-

ningens fylliga och massiva, av Giulio Romanos (eller Francesco

Pennis) tunga hand överarbetade former hava av Sergel omsatts i

ett magrare och smäckrare formspråk, en översättning skulle man
kunna säga från tung senrenässans-stil till en hyperelegant Louis

seize-stil. Ett exemplar av samma terrakotta-grupp (i Nationalmuseum

n:r 49^) kallas i Sergelska bouppteckningen en kopia efter Sergel av

hans lärjunge G. M. Metzger.

En helt annan och mera naturalistisk frodighet i formgivningen,

större rörlighet i linjespelet och mera dramatisk karaktär råda i

Nationalmuseums fyra skisser i ronde bosse: Juplter och Juno (n:r 12,

avbildn.), AkilUd och centaurcii (n:r 1^, avbildn.), Vciiiu och AnkLdc^

(n:r 14, avbildn.) samt AklLLcd idd hai^ddtranden (n:r 15, avbildn.). Den
sistnämnda präglas av ett patos, som är enastående våldsamt i

Sergels hela produktion, om det icke möjligen haft ett motstycke i

den »Herkules på bålet», som i bouppteckningen nämnes bland

andra lerskisser i skulptörens mindre ateljé, men sedan förkommit.

Förträffligast i kompositionen med dess konstrikt sammanflätade

gestalter är Venus och Ankises. Denna grupp är också mest genom-

förd i formgivningen, minst skisserad.

Med full rätt har man inför dessa terrakottor pekat på inflytelser

från Carracciernas stora dekorationsmålningar i Palazzo Farnese,

där Sergel såsom vi sett studerade tidigt på våren 1769 och möjligen

också 1770. Sergels grupp Jupiter och Juno erinrar direkt om en

liknande komposition i Palazzo Farnese, i viss mån också hans vackra

grupp Venus och Ankises. Den anatomiska skickligheten med sväl-

lande muskulatur hos Carraccierna och Michel Angelo — och häri
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voro de Berninis föregångare — gjorde dem till tacksamma studie-

ämnen för den franska Roma-akademiens unga adepter. Och här

hade den unge Sergel något att lära, såsom just de ovannämnda

Sergelska terrakottorna också visa. Antikiseringen får i dem ett visst

inslag av barock, ehuru Sergel alltid har en fasthet i formgivningen,

som icke är Berninisk.

Till denna grupp hör också avgjort den synnerligen vackra grup-

pen Tobiaci ined fijken på Fullerö (n:r 16, avbildn.).

Men härmed ha vi redan passerat den tidpunkt, då Sergel mo-

dellerade sin »Faun» (1770). Ty den 27 april 1772 skriver hans gode

vän och Roma-kamrat A. F. U. Cronstedt hem, att »Sergel håller nu

på med en Groupe en exquise åt mig, som bliver den första av hans

arbeten i Rom som kommer till Sverige». Och den 8 augusti samma

år: »Av Sergel har jag låtit göra en groupe en terre cuite, som vunnit

allas approbation.» På Fullerö finnas nu två Sergelska terrakotta-

grupper: »Tobias med fisken» samt »M.erkurius och Psyke» att välja

på. Möjligen syftar Cronstedt i de två breven på två särskilda

grupper, men troligare blott en och samma, och i sådant fall snarast

»Tobias med fisken», som är den bättre.

Och så stå vi nu inför hans första, ungdomsfriska mästerverk

Faunen, det vuxna naturbarnet som i backisk yra kastat sig ner på

marken med sin vinsäck under sig och stornjuter av tillvaron. Typen

och motivet äro senantika, formgivningen, kompositionen antikise-

rande med reminiscenser av senrenässans och barock, naturstudiet

lika kärleksfullt ingående som oförlikneligt friskt och, framför allt:

hela figuren är allt annat än ett med lärd möda hopkommet studie-

resultat, den är en helgjuten bild av sprittande liv, en ung genialisk

mästares personliga inspiration. Inför Faunen säger man sig, att om
också Sergel med sina rika möjligheter hemma i Stockholm kunnat

bli en väl så framstående rokokoskulptör i en Bouchardons och

Larchevéques stil, så verkar beröringen med den stora konsten i Rom
och framför allt den antika som en frigörelse för hans sinne.

Det fanns utan tvivel i hans manliga, rättframma och storstilade

konstnärstemperament en hemlig frändskap, en kongenialitet med

antiken, som gjorde att han icke, såsom så många andra, stannade



inför den gamla konsten med kylig beundran, utan värmdes, hänfördes

och eldades till egen skaparlust i dess anda.

I sin självbiografi på gamla dagar (1797) säger Sergel, att han efter

tre års studier nere i Rom »ville se, vilket gagn han haft av dessa»,

och så modellerade han Faunen. Denna bild betecknar icke något

egentligt avbrott i hans smakriktning, sådan han hade tillägnat sig den

i Rom, men den är hans stora genombrott som skulptör i den nya

stilen. Han samlar sina nyvunna erfarenheter och hela sin ungdom-

liga kraft på ett eget originalt och betydande verk — och han lyckas.

Och han lyckas icke minst, när han utför modellen i ädelt material.

Det är rentav överraskande att se, med vilken mästarhand Sergel

behandlar denna marmor, som enligt hans uppgift till Byström var

»den första marmor som han kan säga sig ha arbetat».

Rn liten, dess värre skadad LerékUd till Faunen på FuUerö (n:r 17,

avbildn.) är den enda plastiska förstudie till Faunen vi äga. Följer

så den utförda proportlondniodelUii i lera (n:r 18, avbildn,), som han

modellerade 1770. Sedan dröjde det några år, innan han kunde

signera den färdiga marmorn, men då, 1774» hade han också två

exemplar färdiga. Det ena inköptes av baron de Breteuil, som nu

var Frankrikes sändebud i Neapel och under den unge Sergels sista

Stockholmsår, 1763;—67, varit fransk ambassadör i Stockholm, det

andra av Gustav III. Det förra har efter växlande öden hamnat i

Konstföreningen i Hd/mgfcré (n:r 19, avbildn.), det andra, jämte

proportionsmodellen, i Nationalmuseum i Stockholm (n:r 20, avbildn.).

Någon nämnvärd skillnad mellan de två marmorexemplaren är svår

att upptäeka.

Ungefär samtidigt med Faunen arbetade Sergel på en kopia efter den

senantika ApoiUno (n:r 21, avbildn.), som man på denna okritiska

tid trodde vara ett original av själva Praxiteles, och som då var upp-

ställd i Villa Medici (numera i Uffizzi-galleriet i Florens). Man erinrar

sig därvid, att Sekreta utskottet vid 1769—70 års riksdag uttryckt den

önskan, att stipendiaten Sergel skulle avkopiera några antika statyer

tjänliga att ställas i salarna och gallerierna i Stockholms slott. Björnståhl

såg Sergels Apollino i hans ateljé uti februari 1772 och uppger, att skulp-

tören redan börjat hugga stöden i marmor. Senast 1776, då prins Fredrik



Adolf besökte Rom, var marmorbilden färdig, och kanske köpte

prinsen arbetet då. Det var emellertid som sagt blott en kopia, vilken

dock gav Sergel tillfälle att visa sig som den skicklige marmor-

arbetaie han var.

Ett fullt självständigt arbete från dessa tidiga år var däremot hans

DioniedeiK B;örnståhl i det nämnda brevet av 1772 nämner, att

Sergel då »höll på att arbeta på Diomedes». Han hade fått beställ-

ning på denna figur i marmor av en engelsk konstvän, lord Talbot,

som också hemförde konstverket till Kngland — där det försvunnit

eller i alla händelser blivit oåtkomligt för svenska efterforskningar.

I Sverige äga vi, utom handteckningar, inga andra förstudier än en

liten .ikidJ i lera (n:r 22, avbildn.) och en större tcrrakottamodelL (n:r 2^,

avbildn.) (bägge i Nationalmuseum) samt dessutom ett större gipr)-

cxenipLar (i Konstakademien) (n:r 24, avbildn.), som är signerat och

daterat 1771, vilket tyckes visa, att stöden i sin tillämnade storlek

redan då är färdig.

Var Faunen en figur i vila, den sorglöst njutande naturvarelsen,

så är Diomedes en ung man i spännande handling, en homerisk

hjälte i modernt antikiserande Sergelsk fattning, ett hjälteideal i sitt

slag utan föregångare i den dåtida plastiska bildvärlden och en fullt

original skapelse, även om man kan peka på en dess frändskap med
vissa antika stöder sådana som de kolossala dioskurerna på Monte

Cavallo och Apollo del Belvedere. Ämnet har han tagit ur Iliaden,

och det skildrar det ögonblick, då Diomedes triumferande för bort

Palladium (en liten Minervabild) från Tröja och i bortgåendet hotfullt

vänder sig mot den fiende han väntar. Formbehandlingen är något

kraftigare i lerskissen, mera glatt i modellen, åter kraftigare i gipsen,

ehuru avgjort mindre livfull och formrik i muskelspelet än hos Faunen.

Faunen och Diomedes likasom Apollino voro ensamma figurer. Nu
tar Sergel itu med ett par grupper: JVlars och Venus samt Amor och

Psyke, som bägge två tillhöra hans yppersta verk.

Om vi sätta JVLars och Venus såsom den något tidigare gruppen av

de två, så beror det på en viss frändskap i stilen med den redan

omtalade Venus och Ankises samt på dess mindre strängt antikise-

rande karaktär, något som är särskilt skönjbart i den lilla ^^ki.k^cii i
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ThLebka galleriet (n:r 26, avbildn.). Denna skiss visar oss säkerligen

det tidigaste utkastet till gruppen.

JPIaré och Veiuid beställdes av en utlänning, »engelske riddaren

Knight», men arbetet fullföljdes icke, då beställaren dog (1777?). En

liten dkidd i lera (n:r 27, avbildn.) och proportiondmodellen i gipj (n:r 28,

avbildn.) (bägge i Nationalmuseum), som Sergel tog med sig till

Stockholm, visa att kompositionen nu var färdig. Alen det dröjde

med marniorii (n:r 29, avbildn.). Sergel själv säger, att det var de

arbeten, som Gustav III beställde av honom, som hindrade utföran-

det i marmor. Dansken Bruun-Nergaard, som 1804 besökte Sergel

i hans ateljé, visste berätta, att engelsmannen beställt gruppen i

kolossal storlek i marmor, men att Sergel fått nöja sig med att mejsla

den blott i modellens lilla format, och att den »nu var till stor del

färdig». Friherre Karl De Geer till Leufsta köpte den av honom

senare, och i våra dagar har en ättling av denne skänkt marmor-

gruppen till staten. Fullt så frisk som proportionsmodellen i form-

givningen är marmorn icke — mejslingen avbröts också av Sergels

denna tid periodvis tillstötande sjuklighet — men är dock ett allde-

les briljant prov på mästarens skicklighet att behandla sitt älsklings-

material.

»JVLars och Venus» skildrar en bekant scen ur Iliaden, då Mars

skyndar ner på fältet för att ur stridsvimlet rädda sin älskade.

Gruppen är utan fråga ett av Sergels yppersta verk: dramatiskt

livlig i berättelsen, rik i kompositionen, som är spiralvriden, efifektfull

i kontrasten mellan den härligt modellerade krigargestalten och den veka

domnade kvinnokroppen, och på samma gång kontrasten hos Marsfi-

guren själv mellan krigarens utmanande trots och hans ömma kärliga

grepp om den älskade, och beundransvärd är icke minst den friska form-

behandlingen (i proportionsmodellen), på samma gång bred och elegant.

Den andra gruppen var den allbekanta gruppen Anior och P^yke,

Sergels kanske populäraste verk, populärt icke bara på grund av

dess plastiska skönhet utan också på grund av dess intressanta och

så uttrycksfullt skildrade ämne. Sergel har här skildrat själva den

tragiska vändpunkten i Psykes kärlekshistoria: det ögonblick, då

Amor överger henne, sedan hon mot hans förbud överraskat honom
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under sömnen. Själva det senantika ämnet hade ju ett slags romantisk

innebörd, som var särskilt ägnad att tilltala ett modernt romantiskt-

klassiskt släkte. Sergel fick med tiden utföra icke mindre än ett

halvt dussin repliker i marmor av denna grupp i proportionsmodellens

mindre format.

Amor och Psyke var nu det tredje marmorarbete, som Sergel fick

utföra för utländska beställare — ett intyg om hans internationella

anseende där nere i Rom. Amor och Psyke-gruppen beställdes av

madame Du Barry eller förmodligen av Ludvig XV för hennes

räkning; då emellertid kungen dog 1774» upphävdes, heter det, kon-

traktet. Alltså gjordes beställningen någon tid förut, sedan Sergel

gjort sig bemärkt i Roms konstkretsar genom sin Faun och sin

Diomedes. Och Sergel fortsatte sitt arbete på gruppen, då Gustav

III 1776 övertog beställningen. Gruppen grovhöggs också i Rom,

men färdig blev marmorn först långt senare.

Nationalmuseum äger tm ^imci lerjkutier, som visa hur den plastiska

tanken arbetar sig fram hos skulptören. I den tidigaste (n:r 'Tp, av-

bildn.) och minst utförda är Amor en gosse, medan Psyke är en full-

mogen kvinna. Han vänder sig bedrövad från henne, beredd att gå

bort. I den andra skissen (n.r ^1, avbildn.) är proportionen mellan

figurerna rättad, och Amor går, vingarna börja lyfta sig, i det han

betraktar Psyke med tillkämpad stränghet. Och det är huvudsak-

ligen i denna form, som kompositionen har utförts i tcrrakotta-inodeUeii

(n:r 32, avbildn.) och i den stora marmorgruppen (n:r avbildn.).

Den nobelt stränga Amorfiguren erinrar om den senantika Antinous-

typen, i Psyke däremot med dess veka böljande linjer dröjer ett

minne av rokokon.

IMarmorgruppen bär årtalet 1787, men först på sommaren 1789 lade

Sergel sista handen vid sitt verk. Detta sena årtal förklarar nog

också — likasom i fråga om »Venus som stiger ur badet» och ännu

mer »Mars och Venus» — , varför själva formbehandlingen i marmor

ej visar samma livfulla känslighet som den helt romerska Faunen.

Gustav III:s och Sergels mening var som bekant att ställa Amor
och Psyke framför apsiden i ett litet tempel med överljus uti Haga-

parken. Man äger ännu kvar Desprez' teckning till detta tempel.
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JVlen det kom som bekant aldrig till stånd. Annu vid Sergels död

stod marmorgruppen kvar i mästarens ateljé. Sedermera har den,

som känt är, uppställts i Nationalmuseums kupolsal uti ungefär samma

belysning som i det tilltänkta templet vid Haga.

I Rom modellerades också den nyss nämnda Veiuui éoin stiger ur

badet: den Sergelska tolkningen av skönhetsgudinnan i ensam figur.

Vackert komponerad och läcker i behandlingen erinrar hon i typen

något om den JVLediceiska Venus. Sergel modellerade henne troligen

under åren 1774—76. Nationalmuseum äger en liten <)kLéé i lera (n:r

34, avbildn.), som i allt väsentligt är lik den utförda hguren, vilken

troligen beställdes i marmor av hertig Fredrik Adolf 1776. Alen

färdig i marmor (n:r ^5, avbildn.) blev bilden först senare i Sverige,

senast 1785. Möjligen har Sergel ytterligare retoucherat den vid 1800-

talets början. Först 1879 har den förvärvats för statens samling.

Och så kom uppbrottet från Rom d. 25 juni 1778. Sergel var just

stadd i sin livligaste verksamhet, då han från Stockholm fick bud

om att komma hem för att efterträda sin lärare Larchevéque som

»kunglig hovstatybildhuggare». Tillbudet var ju hedersamt, men
kändes för Sergel närmast som en sorgepost. Så kärt var honom
Rom blivet med dess stora konst och dess fria konstnärsliv.

Hemvägen tog han över Paris, men han dröjde där nära ett år (inbe-

räknat en avstickare på några veckor till London). Närmaste anled-

ningen till det långa dröjsmålet var den uppmaning han fick från

konstakademien i Paris att modellera ett arbete för att där bli

agréerad. Det blev hans bekanta Otryadeé (n:r 36, avbildn.). Ämnet,

taget ur Plutark, beskrives av konstnären själv sålunda: »Lacede-

moniern, som på slagfältet reser en trofé och skriver på en sköld

med sitt eget blod till Jupiter, troféernas gud»; krigaren ligger

på marken sårad till döds. Det är, som man finner, en smula
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teatraliskt, men är ytterst spirituellt behandlat både vad linjespelet

och formbehandlingen beträffar. Stilen i all dess franska elegans är

naturligtvis antikiserande likasom i de föregående verken i Rom,

vadan arbetet också väckte ett visst motstånd inom akademiens kon-

servativare del. Den berömde rokokoskulptören Pigalle, en av be-

dömarna i akademien, »lastade Sergel för hans antika smak», berättar

K. A. Khrensvärd, och själv antyder Sergel detsamma.

Akademien i Paris behöll Sergels gipsmodell i sina samlingar och

uppmanade honom att utföra verket i marmor såsom akademiskt

receptionsstycke. Men denna marmorfigur kom varken i Paris eller

i Stockholm till stånd. Originalmodellen i bränd lera tog Sergel

med sig hem till sin ateljé, och ett gipsexemplar använde han som

receptionsstycke vid sitt inträde i den svenska akademien.

Något annat självständigt arbete (utom några porträttmedaljonger)

hann Sergel icke med i Paris. Dock modellerade han på ett synner-

ligen vackert sätt i bränd lera en liten kopia av den i Louvren be-

fintliga s. k. Gernianicii,< (n:r 7^y, avbildn.), en antik marmorfigur, som

numera anses vara ett idealiserat porträtt av någon romersk talare.

iSergel kom hem med ett stort namn och med ett vackert bagage

av konstverk i marmor, lera eller gips: Faunen, Apollino, Diomedes,

Venus, Mars och Venus, Amor och Psyke, allesammans som man

ser fria kompositioner med antika ämnen. I den trånga världen här

hemma kunde han ej vänta sig såsom i Rom många dylika beställ-

ningar från enskilda konstvänner. Den användning man hade för

honom, »hovbildhuggaren», berodde i första hand av konungen. Och

lusten att spela mäcenat emot en Sergel felades säkerligen icke hos

den snillrike och ästetiske Gustav III, men i någon mån det rätta

förståendet och än mer de kontanta medlen.
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Det första uppdrag den store skulptören fick var att modellera

porträtten av den kungliga familjens samtliga medlemmar, e; mindre

än 8 byster, vilka så småningom mejslades i marmor under 1780-talets

förra hälft. Och de följdes under samma tid av lika många hög-

adliga marmorbyster. Den enda marmorstod Sergel under dessa år

fick utföra var även den ett slags porträtt: Vciiué aux hcLLcé fcjJCc)

(n:r 38, avbildn.) med Ulla von Höpkens ansiktsdrag på den sen-

antika »Venus Kallipygos», varav en gipsavgjutning fanns i den

gamla gipssamlingen vid Beridarebanan, som Sergel nu började ordna.

Gustav III beställde arbetet 1780.

Ej underligt att Sergel saknade friheten i sitt kära Rom!

JMen, frågar man sig, hade man, och konungen i främsta rummet,

icke andra och friare uppgifter att ge den fantasirike och antiksvär-

mande konstnären? Jo, visserligen flera, större och mindre, men de

voro icke, med enstaka undantag, marmorverk.

I första rummet gällde det de dekoratu>a arbetena för Gudtav II Adolf

d

rytiareétod. Aven detta var en uppgift, som Sergel ärvde efter sin

lärare Larchevéque, vilken redan (enligt G. Schadow) gjort ett kom-

positionsutkast till hela monumentet.

På själva huvudplinten skulle sättas 5 stora bronsmedaljonger av

Gustav II Adolfs fältherrar, 2 på i>arje låiicjjida (n:r 41 b och 41 c,

avbildn.) och hertig Bernhards av Sachsen-W^eimar på baksidan; den

senare, som verkligen synes ha blivit färdiggjuten, men sedan för-

kommit, utbyttes mot en troféfigur, vartill vi dock av Sergels hand blott

äga en mycket liten skiss (n:r 42, avbildn.). På en särskild och lägre

plint framför stöden skulle anbringas en kolossal figurgrupp, likaledes

i brons, av Axel Oxenstierna, joni för Historien dikterar hjältené bedrifter

(självbiografiens uttryck) som en frontespis för hela monumentet.

Denna grupp beställdes av Gustav III 1781. Skissen hade Sergel fär-

dig redan på våren 1780 (n:r 59, avbildn.). Som vanligt utförde Sergel

så en proportiondmodell (i rödfärgad gips i Nationalmuseum; n:r 40, av-

bildn.). Den stora gipsmodellen sysselsatte honom redan före den

italienska resan 1783—84, men först på sommaren 1789 var den fullt

färdig. Och först 1906 göts gruppen i brons och sattes upp på sin

plats (n:r 41, avbildn.). I detta monumentala historiska verk fick Sergel
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tillfälle att på lyckligaste sätt tillämpa sin ungdoms lärospån i dekorativ

konst. JVLen stilen är nu en annan än då, nämligen 1780-talets anti-

kiserande; en annan stil även än den, som möter oss i tre små ganska

dramatiska teckningar till Oxenstierna-gruppen, vilka Sergel utförde

före 1780.

Andra dekorativa uppgifter, som Gustav III gav Sergel, stodo i

sammanhang med konungens byggnadsföretag. Främst det nya opera-

huset, som invigdes 1782. Av Sergel beställdes ett par småsaker:

c)c ti>å ^H>äi'an()e genierna (n:r 43;, avbildn.), som hålla en cartouche med

Gustav III:s namnchiflPer, ovan ridån, samt de ti'å lejonen på byggnadens

högsta krön åt torget till (n:r och ^G, avbildn.). De förra i gips,

de senare i sandsten. I den lilla vackra, uti antikiserande stil utförda

teatern på Gripsholm, vars arkitekt var Palmstedt (1781), fick Sergel

modellera två dekorativa gipsstoder för avantscenen: Alelponiene (n:r

48, avbildn.) och ThaLia (n:r ,49» avbildn.), sorgespelets och lustspelets

antika gudinnor.

I hela formkaraktären besläktad med dessa gudinnor är Karyatlden

(n:r ^o och 51, avbildn.), som också den hör till konstnärens arbeten

från 1780-talets början. Den användes i flera exemplar som kandelaber

vid festerna på de kungliga lustslotten. För övrigt var den som

komposition ett lån från antiken, nämligen en efterbildning av några

kaneforer (Ceres' prästinnor) i marmor, som 1761 uppgrävts i en vin-

plantering nära Frascati, och som Sergel i Villa Albani avtecknat i

sina romerska skissböcker.

Bn annan men mera Sergelskt originell gipskandelaber från samma

tid är Cerej dökanJe Projerpiiia (n:r 52 och avbildn.), patetiskt livfull

i sin stränga arkitektonik.

Aven för ett par kyrkliga uppgifter anlitades Sergel under dessa år;

bägge två dekorativa arbeten för Adolf Fredriks kyrka i Stockholm.

Det ena var minnesvården över Cartediiid (n:r ^4 och avbildn.),

som beställdes av Gustav III. Redan 1770 som kronprins hade Gustav

beslutit resa ett sådant monument över den store franske filosofen,

vilken som bekant dött i Stockholm (1650). Men först som kung fick

han det satt i verket. Det var ursprungligen Larchevéque, som 1775

fick beställningen och som också tyckes ha utfört en liten teckning
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eller skiss (sedermera förkommen). M.en efter hans bortgång övertog

Sergel arbetet och signerade det färdigt 1781. Att kompositionen

i sitt befintliga skick alltigenom är Sergelsk, därom kan intet tvivel

råda. Det är ett av hans mest genialiska verk efter Romatiden och

tydligen utfört con amore. Den vingade genien, som susar ned bland

skyarna med sin fackla (filosofiens l;us) och med en grandios gest

rycker bort det täckelse (okunnigheten), som höl;t jordklotet, är både

som tanke och figurtyp en äkta Sergelsk ingivelse, på samma gång det

pittoreska i hela anordningen erinrar om den franska dekorationsskola,

varur han i sin ungdom utgått. Alen dess värre: monumentet, som

var avsett att utföras i marmor (figuren) och brons, måste av brist

på pengar utföras i bly!

Det andra arbetet för Adolf Fredriks kyrka var Kruti uppjtåndebe

(n:r 56 och 57, avbildn.); här var det församlingen själv som var be-

ställare. Den stora altartavlan i relief är så att säga det Sergelska

motstycket till den Bouchardon-Larchevéqueska altartavlan i slotts-

kapellet: mera enkel i kompositionen än denna, grundare i perspektivet,

över huvud mindre pittoresk och i figurtypen avgjort antikiserande.

Så helgjuten och livfull som Cartesius-monumentet är den icke. Det

kyrkligt eller kristligt religiösa låg icke för Sergel. JVLen den ur graven

uppfarande Kristus är en praktfull Phebisk gestalt av modern-helle-

nistisk idealitet. Naturligtvis hade konstnären tänkt sig verket utfört

i marmor. iVLen pengarna räckte blott till gips; man hade alternativt

funderat på att gjuta även detta arbete i bly! Redan så tidigt som

1779, strax efter hemkomsten från Rom och Paris, umgicks Sergel med
planen på detta monument, men först 1785, således efter hemkomsten

från resan med konungen till Italien, blev det färdigt.

Ser man nu tillbaka på de arbeten, som Sergel utfört i marmor

före sin hemkomst, t. ex. och framför allt Faunen, eller åtminstone

i halvstor proportionsmodell, såsom JVLars och Venus, Amor och

Psyke samt Otryades, och jämför dem med de arbeten, han utförde

efter hemkomsten, märker man en viss förskjutning i smaken, en

viss ny nyans i figurernas stil. JVLan märker det, menar jag, i vissa

marmorbyster, exempelvis de kungliga damernas, i gruppen Oxen-

stierna och Historien, i Gripsholms-gudinnorna, i Kristi uppståndelse

21



o. s. v.: en något tyngre stil, ett svalare intresse för formgivningens

enskildheter och ytans liv, korteligen en strängare »antikisering», som

varslar om den empire, som nu var i antågande i hela den europeiska

smaken. Och i denna mera medvetna och reflekterande antikisering

stärktes han nog av de lärda och teoretiserande antikentusiaster,

vilkas intima bekantskap han vid denna tid gjorde: Karl August

Ehrensvärd, som hemkom 1782 från sin italienska resa, full av en-

tusiasm för den antika konsten, och Louis Masreliez, som återkom

i^S^. Och ytterligare näring fick den sannolikt av Sergels eget

besök i Rom 178;^—84 då han fick åtfölja Gustav III såsom expert

och ciceron 1 den antika konstvärlden och fick råda kungen vid

hans inköp av mer eller mindre äkta antiker, Kndymion och

andra. D et linnes i Adlerbeths skildring av denna resa ett beteck-

nande yttrande: »Cavaceppi anses för den bäste bildhuggare i Rom,

men hans arbeten likna Berninis och äro maniererade.» Man miss-

tager sig nog icke, om man i ett sådant yttrande med dess ringakt-

ning för barocken finner en genklang av Sergels dåvarande uppfatt-

ning, ty Adlerbeths likasom reskamraten Armfelts (i hans reseskild-

ring) auktoritet i konstfrågor var utan tvivel Sergel. Man kan för

övrigt med detta Adlerbeths yttrande jämföra det brev, som Karl

August Khrensvärd redan 1781 skrev till sin frände Gustav Johan

Khrensvärd, vari han talar om Sergels förtjänst om de antika

gipsernas ordnande i Stockholm, ivrar för studiet av antiken och i

starka ordalag fördömer Bernini, Cavaceppi o. a.

Sergels vistelse i Italien denna gång var för kort och hans tid

naturligtvis alltför upptagen, för att han skulle kunna modellera

något själv. Och när han kom hem, gällde det att fullfölja de här

ovan nämnda beställda verken samt dessutom att utföra de porträtt,

framför allt medaljonger i gips, som nu började beställas i en för

honom snart besvärande mängd (varom mera nedan).

Den enda beställning Gustav III gjorde hos Sergel var Grmnnonii-

inentet på S^^eahorg ih>cr Aiigiutlii Ehrcn^uHird (n:r 59, avbildn. sid. 56).

Redan strax före den italienska resan hade kungen beslutat dess

uppförande. Karl August Khrensvärd, Augustins son, uppgjorde

178^ i samråd med kungen en förslagsteckning, som Sergel i huvud-
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sak följde: ett spartanskt enkelt och värdigt monument i den anti-

kiserande stil, som bägge älskade; sarkofagen av sten, orneringen

av brons. Nationalmuseum äger en liten dkit^d i broiidcrat i>ax och trä

(n:r 58, avbildn.). Men det drog långt ut på tiden med verkställan-

det. Först 1801 uppgjordes kontraktet med Sergel. Annu i slutet

av 1802 var arbetet icke alldeles färdigt. Monumentet över Sveaborgs

skapare blev avlämnat och uppsatt endast få år, innan Cronstedt

överlämnade Sveaborg till Ryssland.

Till Gustav III:s sista tid, ehuru icke bekostade av honom, höra

också två kyrkliga arbeten: Angtärna i Klara kyrka i Stockholm (n:r

61 a och 61 b, avbildn.) samt i KarUtad^ domkyrka (n:r 62 a och 62 b,

63 a och 63 b, avbildn.). Adelcrantz hade gjort ritning till ett nytt

altarverk i Klara efter branden 1751. Därtill hörde då en del deko-

rativ skulptur i gips, varav Sergel fick utföra det mesta, nämligen

en stor gloria eller sol med änglahuvuden ovanför HolTmans altar-

tavla, två »troféer» ovanpå marmorkolonnerna samt slutligen och

huvudsakligen två i tillbedjan knäböjande änglar, kolossala fristående

figurer, en på varje sida framför altaret. Det i sitt slag praktfulla

altarverket invigdes 1790. Nationalmuseum äger dmå ékléöcr i i^ax till

änglarna (n:r 60 a och 60 b, avbildn.). Ett motstycke härtill var det

altare, som 1792 invigdes i Karldtadd domkyrka (n:r 62 a och 62 b,

63 a och 63 b, avbildn.). Arkitekten var här K. Palmstedt och skulp-

tören för de två gipsänglarna naturligtvis Sergel.

Hans båda änglapar visa oss figurer a,v mäktiga, nästan atletiska

former i en tungt antikiserande stil, vilka svära något mot det krist-

ligt menade innerliga känslouttrycket, som i vissa av figurerna står på
gränsen till den sentimentalitet, vilken var en av empirens skötesynder.

Till denna period hör nog en liten skiss i bränd lera (efter

Sergelsk tid förgylld): Allegorisk Jranutällnlng a*; freden i Värälii 1790

(n:r 64 avbildn.), utkastet till ett monument som aldrig kom till

utförande. Måhända var tanken på ett d3dikt monument Gustav

IILs. Skissen visar en grupp av två draperade antika figurer:

en ung man (Gustav III = Sverige) och en ung kvinna (kejsarinnan

Katarina = Ryssland), som stå på var sin sida om ett antikt altare

och där släcka sina facklor. Skissen är för litet utförd, för att man
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skall kunna närmare granska formgivningen, men det hela lovar en

mycket vacker komposition.

Hit hör också högreliefen K^nnna ^oni stiger ur badet (n:r 6^, av-

bildn.), som konstnären ett stycke in på 1800-talet utförde i marmor

och som finnes i gips (avgjutning?) i Nationalmuseum, samt troligen

också den lilla lågreliefen i bränd lera Cupldo med bågen (n:r 66, av-

bildn.), att döma efter de fylliga formerna och hela empire-tycket.

Bland dessa mindre betydande Sergelska arbeten märker man
också den präktigt modellerade högreliefen i lera Den Farneé'uk.c

Herkuled (n:r 67, avbildn.), kopia efter den bekanta antika stöden

och möjligen utförd redan under Sergels ungdomsår i Rom.

Men hit hör också och framför allt Sergels storverk från Stock-

holmstiden och hans monumentalaste skapelse: Gudtcw Ill.d dtod (n:r

70, avbildn.). Det är visserligen en porträtt-figur och hör således

egentligen till hans verksamhet som porträttör, varom jag strax

får tala. Men å andra sidan är det så mycket mer än ett porträtt: i all

sin enkelhet ett monument i stor stil och det stolta krönet på Sergels

hela verksamhet som skapande skulptör. Här röjes icke ett spår

av avmattning i det konstnärliga arbetet. Tvärtom är detta så friskt

och levande och spänstigt som någonsin. Och det är hållet uti en

antikiserande stil, som här icke äger någon doktrinär tyngd, men på

ett genialt sätt sammansmältes med den historiska karakteristiken

av mannen. »Stöden» — det är Sergels egna ord — »äger en slående

likhet och på samma gång en nobel imposant rörelse i figuren.»

Också gick Sergel till verket med all den entusiasm, som han ägnade

sin snillrike konung.

Bronsstoden bär årtalet 1790, men färdig och avtäckt blev den

först 1808.

Aret 1790 anger den tidpunkt, då Stockholms borgerskap beslöt

att resa en ärestod åt den då från ryska kriget återkommande ko-

nungen. Samma år på hösten hade Sergel en skiss färdig, som god-

kändes av vederbörande; 1791 proportlon^niodeLLen (n:r 69, avbildn.).

Och redan på sommaren 1795 kunde Sergel för borgerskapets

kommitterade och till deras stora belåtenhet förevisa den kolossala

stöden i gips, färdig till g;utning. Men sedan gick det lång-
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sammare med verket. Det avbröts av konungens död, då Sergel

fick i uppdrag att utföra dkuLpturaLa dekorationer i glpö för begraiuiingen

i Riddarholmskyrkan : på en hög gravkulle bakom katafalken stod

å en piedestal den avlidne konungens kolossalbyst, och nedanför

satt »Svea», en antik kvinnofigur med krona, sörjande med det

svenska lejonet vid sina fötter. Denna »Svea», vilken berömdes

mycket av samtiden, fanns länge kvar i Sergels ateljé och lär ha

användts som dekoration vid andra kungliga begravningar. Dess värre

har hon med tiden förstörts. Monumentets ungefärliga utseende

känner man endast av några handteckningar av Sergel (n:r 68, av-

bildn.) och Desprez. Själva den kungliga bysten däremot kan man
återse i den stora byst i marmor, som Sergel mejslade på hertig Karls

uppdrag, och som bär årtalet 1792 (i Nationalmuseum).





SERGELS PORTRÄTT-
SKULPTURER





w
ED^N i det föregående har jag haft tillfälle att antyda

den stora plats, som porträttskulpturen intager i Sergels hela produk-

tion, och hur han tidtals under sin Stockholmstid rentav var besvärad

därav. Sålunda skriver han 1800 till sin gode vän Abildgaard i Köpen-

hamn efter en svår sjukperiod: »Jag har åter börjat arbeta. Jag står

ända upp till halsen i medaljonger och byster, men om statyer är det

intet tal. Sålunda är det människornas egenkära önskan att få sina

fysionomier avbildade i gips och marmor, som ger mig arbete. JMen

det får åtminstone tiden att gå, och det är huvudsaken, ty ledsnaden

är förgift för livet.» Samma år antecknade överintendenten Fre-

denheim i sin dagbok: »Sergel begär att få något stort arbete, ej

blott byster och medaljonger.» Och till lärjungen Byström i Rom
181^ skriver Sergel: »I Rom talar ni om statyer, i Stockholm får

jag bara tänka på byster och medaljonger.» Också har Sergel un-

der sin livstid veterligen modellerat icke mindre än inemot 250

porträtt, de allra flesta (inemot 200) i medaljong.

Sergel ägde en alltför stark och spelande fantasi, ett alltför eldigt

och frodigt temperament, för att en så objektiv sak som porträttet

skulle kunna vara hans egentliga eller huvudsakliga fack. Han var

icke som hans store samtida fransmannen Houdon ett »Porträttör-

geni». Icke dess mindre var han på sitt sätt en skarpblickande

iakttagare med ogemen respekt för »naturen», vadan det icke kan

förvåna oss, att han vid tillfälle visar sig som en alldeles förträfflig

porträttör — när han nämligen var intresserad av personen eller

fann en tacksam modell, vilket icke alltid kunde vara fallet, och så

länge skaparkraften stod bi. Det var heller icke alltid som han.
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mer eller mindre ovilligt, utförde porträtt på beställning. Självmant

tog han ;u mången gång fram sin modellerpinne för att föreviga

dragen av de personer, som stodo honom personligen nära. Arki-

tekten Sundvall skriver t. ex. i ett brev 1800: »Sergel har detta år

utfört en mängd medaljonger, största delen gratis, för att bereda

sina vänner en glädje.»

Det var en ytterst brokig personvärld, som under de många årens

gång passerade genom den Sergelska ateljén och fick posera inför

skulptörens kavalett, brokig och så representativ, att de tvåhundra-

femtio porträtten — man äger ännu i dag kvar åtminstone det stora

flertalet — torde få anses som kanske den viktigaste bildillustration

vi äga till den gustavianska periodens mera bemärkta personvärld.

Denna Sergelska porträttsamlings historiska intresse, jämte det konst-

närliga, är så stort, att det har synts mig rättfärdiga försöket att i före-

liggande verk avbilda samtliga de byster och medaljonger, man äger

kvar av Sergels hand och som blivit mig tillgängliga. Så mycket mer,

som man på detta sätt kan åt eftervärlden bevara bilder, vilkas original

i den sköra gipsen (och gipserna utgöra det stora flertalet) så lätt gå

sin undergång till mötes. I flera fall har det dess värre redan skett.

För att få ett slags översikt över den personvärld Sergel avbil-

dade kan man indela den i vissa sociala grupper.

Först den kungliga familjen och den officiella högadeln. Inom

denna grupp påträffa vi de flesta bysterna, och dessa utfördes i regeln

i marmor. Jag har redan i det föregående påpekat dem. Konung

Gustav och kronprinsen har han naturligtvis porträtterat upprepade

gånger, både i bj^st och medaljong. Gustav III:s många byster visa

tre typer, en från 1779, en från 178^:! och slutligen den monumentala

marmorbysten 1792—93; alla tre betydelsefulla som porträtt ehuru

sinsemellan rätt olika. M-indre intressera oss porträtten av Gustav

(IV) Adolf. De växla i värde, liksom också de högadliga. Bland

de senare påträffa vi emellertid så förträffliga marmorbyster som

Karl De Geers (1782?), Axel v. Fersen d. ä:s (178^), Hans Ramels

(1785), grevinnan v. Fersens, född Sparre (1787), Joakim Beck-Friis'

(179^). iVLen efter Gustav III:s bortgång bli bystbeställningarna

ytterst sällsynta. Bland medaljongerna, som i denna grupp kunna
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räknas till ett sextiotal, manliga och kvinnliga, förtjäna att exempel-

vis framhållas Gustav JMauritz Armfelts, Schröderheims och Henrik

af TroUes (alla från 1780-talet), Krik Ruuths (1790-talet) och Axel

v. Fersens d. y:s (1804).

Den oadlige (till 1808) konstnären stod personligen mindre främ-

mande för denna förnäma krets, än man på grund av dåvarande

sociala förhållanden kanske skulle vara benägen att tro, och denna

personliga bekantskap kom naturligtvis hans porträttkonst till godo.

Ingen av de samtida målarna ägde Sergels tillfällen till att på intimare

sätt känna och studera sina modeller. Mycket gjorde den konst-

älskande kungens exempel. Men ännu mera berodde det på Sergels

egna personliga egenskaper. Stolt, självständig och självmedveten som

han var, hade han på samma gång, tack vare sitt erkända snille, sitt

goda huvud och sin praktiska bildning, förvärvad mindre genom

bokliga studier än genom sitt umgänge med landets ljusaste huvuden,

redan tidigt förvärvat sig en världsvana, som gjorde att han kunde

med ledighet röra sig i vilka kretsar som helst. Det är betecknan-

de, vad Creutz 1779 skriver till Gustav III från Paris, där Sergel

då vistades: »Sergel äger — utom sina talanger — ett utsökt om-

döme i alla konster, hans konversation är lika angenäm som in-

struktiv, och man skulle kunna tro, att han levat mera i stora

världen än i sin ateljé.» Alltnog, han förvärvade på detta sätt en

människokännedom, som lyser fram i hans verk och som gör, att

hans porträttbilder så sällan bära den prägel av kyla och tråkighet,

som officiella beställningar lätt medföra.

Med särskilt nöje vistades naturligtvis Sergel i de aristokratiska

kretsar, som hade en ästetisk anstrykning, t. ex. på statssekreteraren

J. G. von Carlssons gästfria och magnifika Mälby, vars stamgäster

voro skalden Oxenstierna och Sergels intime vän Karl August

Ehrensvärd, och vars konstälskande värd hade i sin våning samlat

ett helt galleri av Sergelska medaljonger. Ett annat sådant gästfritt

och konstälskande landtgods var det bekanta Finspång, Jean Jacques

De Geers präktiga slott, där Sergel flitigt umgicks och där han

bland annat fick dekorera ett särskilt »Auroras tempel» i parken

med porträttmedaljonger av husets tre Auroror.



Alen Sergel sammanträffade esomoftast med vissa av dessa aristo-

krater, t. ex. Oxenstierna, Schröderheim och greve Posse, jämte

flera av de utländska diplomaterna, också i friare och ännu mera

uppsluppna kretsar i huvudstaden. Alan minnes t. ex. Sergels kost-

liga teckningar till en koUation »Hos Hovmästaren Gruelle» och till

festen på Lilla Nyckelviken 1790. AUbekant är den upprymda fest-

middag, varmed Sergel firade avtäckningen av Gustav III:s brons-

stod 1808. Bland gästerna erinra vi om skalden Oxenstierna, excel-

lensen Karl Lagerbring, överståthållaren af Ugglas, presidenten E.

Ruuth, hovkansleren Zibet, Rosenstein och Leopold, vilka han alle-

samman porträtterat. Alen detta var icke enda gången som Sergel

såg »kraschanerna» som gäster i sitt förmögna och gästfria hem med

dess välförsedda bord. Aven flera av de utländska diplomaterna

beställde sina porträttmedaljonger av Sergel, såsom danske envoyén

Reventlow med fru, ryssarna Naritskyn och Galitzin, spanjoren de

Aloreno m. fl. Alen ännu oftare möta oss utlänningarna i ka-

rikerad gestalt uti de Sergelska »chargerna» eller »speritnin-

garna».

Kn andra, med den nu nämnda gruppen ungefär lika manstark,

grupp är den, som omfattar personer från konstnärskretsarna, litte-

raturen och teatern. Här befann sig Sergel så att säga på jämnare

mark; med många av dess medlemmar var han »kamrat», ehuru han

i kamratkretsen alltid tyckes ha intagit ett slags dominerande ställ-

ning på grund av sin imponerande konstnärliga personlighet och sin

ansedda sociala ställning. Han såg dem — det gäller framför allt

konstnärerna, teaterfolket och vissa litteratörer — ofta i sitt hem,

vare sig i den ståtliga ämbetsvåningen vid Beridarebanan eller under

sommaren på hans landtställen vid Karlberg och senare på Djurgården,

och kanske oftare vid de uppsluppna picknickerna på den gustavian-

ska tidens många utvärdshus i huvudstadens omgivningar, glada,

backiskt uppsluppna tillställningar, där icke sällan skulptörens gode

vän, den geniale vagabonden Karl ALikael Bellman, förgyllde samva-

ron med sina verser och sin sång till lutan. Den bild av 1700-talets

störste diktare, som gått till eftervärlden, bär förnämligast de drag,

som Sergel präglat i sin allbekanta Bellmansmedaljong.



I denna övervägande ästetiska persongrupp påträffas knappast

någon byst — byster voro ju en jämförelsevis dyr sak, och konst-

närsfolket hade i regel ondt om pengar. Och även de porträtt, som

beställdes, t. ex. av Svenska Akademien över Kellgren, Anna JMaria

Lenngren och Leopold, stannade vid det anspråkslösare medaljong-

formatet.

Men så många fler ypperliga, livfulla och karakteristiska medal-

jongporträtt påträffas just inom denna grupp. Skulle man nämna

något som det yppersta av alla, bleve det väl Johan Henrik Kell-

grens. Det var nu en ovanligt tacksam modell: det magra ansiktet

med de skarpt skurna fina dragen och det spirituellt intelligenta

uttrycket med den vakna tindrande blicken. M.en just detta vakna,

spirituellt fina eller förnäma tycket, en viss »festivitas» hos person-

ligheten, hade Sergel ett godt öga till — mer än för den skarpt

individuella utpräglingen av fysionomien. Det var hans sätt att

idealisera, särskilt under hans gustavianska period. iVlan minnes

Julius Langes träffande uttryck: »Over Sergels porträtthuvuden

svävar det individuella uttrycket mera som ett lysande, fosforaktigt

fluidum, som ger utseendet ett egendomligt vaket eller upprymt

och mycket tilldragande liv.» Ty utan tvivel »idealiserade» han,

att »ennoblir la nature» hörde till hans konstnärliga credo, även i

porträttet. Betecknande är vad han själv (detta dock i senare år)

sade om sin porträttmedaljong av kronprinsen Bernadotte: »Jag har

sökt framställa likheten enligt de gamles grundsats, det vill säga med
allt det urval, varav originalet var mäktigt, och jag har lyckats.» Och
en annan gång, då han modellerat Leopolds medaljong, och någon

hade anmärkt på likheten, svarade Sergel: »Man bör icke betrakta

den så här nära, utan högt uppsatt i ett tempel, så som eftervärlden

skall se honom.» Härvid bör man dock tillägga, att från flera sam-

tida håll de Sergelska porträtten berömmas just för sin personliga

likhet. Ja, det hände ju till och med någon gång, att den avbildade

fann sitt porträtt alltför naturtroget. Den bekante antik- och konst-

kännaren Fredenheim antecknade i sin dagbok (1800): »Sergel visade

mig första gipsen av min medaljong, ännu våt. Den är ej en beau,

utan naturen sedd med solglas åtminstone.»
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Skulle man vilja peka på några särskilt goda porträttmedaljonger

i denna andra grupp, bleve det kanske bland litteratörerna, utom

de redan nämnda: Anna JVLaria Lenngren och Gyllenborg; bland

konstnärerna: N. A. Abildgaard (Sergels hjärtevän) och Jens Juel,

Desprez, G. Lundberg, Klias Martin och G. Meyer; bland teater-

folket: Fredrika Löf, fru JMiiller (vaxminiatyr) samt, om man vill

räkna henne till denna grupp, Sophie Hagman. Slutligen bland

vetenskapsmännen: B;örnståhl (i Rom) samt T. Bergman och Sergels

läkare Henrik Gahn.

JVlen allra minst får man glömma Sergel själv. Han har modellerat

tre självporträtt: en byst samt två medaljonger. Det tidigaste är

den lilla, utomordentligt friskt och bredt modellerade lermedaljongen

i Nationalmuseum av 1782. Sergel är här 42 år gammal och står i sin

fulla mannakraft, allvarsam, stolt och spänstig. 11 år därefter (1793)

följer den byst i bränd lera (på Sponga), som han modellerade för

en god vän, grosshandlaren och källarmästaren i Stockholm Erik

Noer, och året därefter den allbekanta och flera gånger avformade

gipsmedaljongen. Sergel är nu en äldre man med försvarlig embon-

point, ståtlig och imponerande; en livslevande illustration till Ernst

Moritz Arndts högstämda ord om honom: »Sergel var en djärv och

fri ande. Majestät i tanke och vilja utgör hans karaktär och karak-

tären i hans konst. — — En vacker och ståtlig man, med stark

kroppsbyggnad, hög panna och glänsande blå ögon, tillika en av de

kunskapsrikaste och angenämaste sällskapsmänniskor.»

Som en tredje, mindre manstark, social grupp kan man räkna den

borgerliga: mer och mindre förmögna grosshandlare, gärna titulerade

»kommerseråd», i Stockholm, Göteborg och Norrköping, välmående

landtpatroner, »bergsråd», ofrälse tjänstemän i huvudstaden o. s. v.

med namn sådana som Alströmer, Arfw^edson, Blachet, Bewe, Daevel,

Grill, Reymers, De Ron, Rothoff, Sahlström, Schön, Suther, Sw^artz,

Tham, Winberg, Zachau, WahrendorfF (den enda bysten bland alla

medaljongerna). Även i dessa kretsar var Sergel hemmastadd. Med
några av dessa personer blev han befryndad genom ingiften i släkten.

Andra av herrarna blevo hans synnerligen goda vänner, såsom Rothoff

(av vilken han köpte sin landtegendom Sponga) och framför allt den

34



originelle västgötapatronen Per Tham. Deras porträttmedaljonger

tillhöra också de bästa i gruppen.

Betraktar man nu hela denna massa porträttskulpturer från rent

artistisk synpunkt och granskar deras stil, märker man lätt, vdken

stor olikhet som råder mellan de olika periodernas alster — i det stora

hela naturligtvis parallell med stilen i konstnärens fria kompositioner.

Jag har redan (se ovan sid. ^) påpekat de äldsta medaljongerna

och bysterna, de som han utförde under elevtiden före Romaresan.

De allra tidigaste medaljongerna (ovisst huru många) tillhöra serien

av lärda herrar på Drottningholm, porträtterade med sitt opudrade,

naturliga hår. De äro modellerade i vad man skulle kunna kalla

en något indifferent Larchevéquesk stil. JVlen under årens gång

märker man, hurusom i linjespelet och behandlingen av formen fram-

träder en känslig elegans, en sirligare rokokostil, som icke återfinnes

1 lärarens arbeten. Jag åsyftar den rad av pudrade kavaljerer i

bandperuk, vilka Sergel porträtterat i låg relief under de allra sista

åren av sin hemmavaro: Adelcrantz', von Liewens, grevarna Cron-

stedts, far och son, J. U. W^ertmiillers, Sevenboms m. fl. Och i

föräldrarnas intima medaljongporträtt med deras talande fysionomier

är Sergel rent av en oförskräckt realist. Hit hör också den livfulla

bysten av Johan Pasch.

I Rom utförde han, såsom vi veta, icke många porträtt; han hade

dess bättre för honom annat att tänka på, och fantasien var i rörelse.

Men i de få porträtt han utförde märker man granneligen en annan

stil än förr. Jag tänker särskilt på två: den lilla lerbysten av en

ung okänd man (i Nationalmuseum) samt medaljongporträttet av

Björnståhl. Bägge två äro intima vänporträtt. Sergel har kommit
under antikens direkta inflytande. Man jämföre bysten med Johan
Paschs. Den senare är en smått leende herre i en smula pittoresk

rokoko, den förre en ung man med allvarligt utseende, nästan forn-

romerskt strängt, utan något ögonblickligt minspel, modellerad med de
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enklaste medel utan alla pittoreska detaljer i en stramt plastisk stil och

med stark koncentrering av den personliga karaktären. Kller man järn-

före de nyss nämnda kavaljersporträtten från 1766— 1767 och medal-

jongporträttet i lera av Björnståhl med dess energiska modellering, som

blott söker de väsentliga dragen hos modellen, men också starkt

betonar dem. Det var ej för inte som Gjörw^ell sade medaljongen

vara utförd »i den antique smaken».

Väl hemkommen fick Sergel, såsom känt är, riklig anledning att

befatta sig med porträttering både i byst och medaljong. Han är

nu helt inne 1 den antikiserande riktningen, ehuru till en början

jämförelsevis moderat. Den alltid fasta formgivningen hos Sergel

blir stundom något okänslig, i synnerhet när han icke var dess vidare

intresserad av modellen, och ytan blir mera glatt än vibrerande.

Alan jämföre t. ex. i Nationalmuseum 1780-talets marmorbyster av den

kungliga familjens damer med Houdons byst av madame de Brionne

med dess mjuka och lätta handlag.

Antikiseringen visar sig redan i medaljongernas inramning. Drott-

ningholms-medaljongerna avslutas helt enkelt med en liten avsneddad

hålkäl. »Kavaljerernas» medaljonger från 1766—67 omges av en sirlig,

av band omslingad lagerkrans i svagt upphöjt arbete. Nu utbytes

denna ram, samtidigt med att bildreliefen höjes, av en bredare och

starkare profilerad ram med antikiserande randornament: en ram som

bibehålies i hela den Sergelska skolan långt efter mästarens död.

Utan fråga är tiden 1779— 1800 Sergels bästa tid som porträttör,

d. v. s. sedan nu porträtteringen, må vara mot hans vilja, blivit en

så huvudsaklig uppgift för honom. Det var Gustavianernas tid, hans

egen och Gustav IILs generations, med allt det eggande och stimule-

rande, som för honom personligen låg i detta sista namn. Själv var

han kraftig och spänstig; det är först mot periodens slut som åren

och krämporna börja taga ut sin rätt. Det är också under denna

period som de allra flesta bystbeställningarna gjordes. Men flertalet

av hans bästa medaljonger tillhöra också som nämnt denna tid.

Sergel, uppfostrad i rokokons läckra och antikens formrena skola,

älskade utsökta former och ett behagfullt, harmoniskt linjespel. Också

ser man hur vackert hans medaljongbilder äro inskrivna i sin rundel.
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Själva peruktidens hårfrisyr kom honom därvid, till godo, och han

visste att begagna sig därav. Herrarnas öronlockar, bandrosetter

och det nedåt utefter nacken fritt ringlande håret, som han e; sällan

löste ur rosettens band, bilda en verksam bakgrund och motvikt till

den energiskt skurna ansiktsprofilen. Hos damerna med deras rikare

hårväxt forma sig de frigjorda lockarna till en yppig och lekfull

ornamentik av mjukt svängande och böljande linjer.

JVLed Gustav IILs bortgång och i synnerhet med det nya seklets

ingång uppträder ett nytt släkte på scenen: mindre ästetiskt, mera

nyktert, mera fantasifattigt i uppträdande och klädsel, herrar i opud-

rat, naturligt hår och polisonger, damer i dräkt och frisyr »å l antique».

Smaken är fortfarande antikiserande, men har under tidens gång

blivit allt strängare och mera doktrinär: en tung empire, och detta

avspeglas också i sin mån i Sergels konst. Hans egen hand blir

också tyngre av år och sjukdom. Och när han skall syssla med
sina sista marmorbyster, så måste han, den skicklige och entusiastiske

marmorarbetaren, anlita en elev, vars tafatthet bringar honom till

förtvivlan.

Bysterna äro som nämnt under 1800-talet helt få: det nya kunga-

parets samt Porthans och WahrendorlFs, och dessa två senare äro

modellerade först efter modellernas död och redan därför mindre

betydande. Så många fler äro medaljongerna: under de fjorton sista

åren icke mindre än ett 40-tal. Reliefen höjes ytterligare, föredraget

blir mindre elegant, formgivningen blir tyngre på empiresätt. Och
ändå finnas i hela denna långa medaljongrad icke få, som tala icke

blott om den fine fysionomisten, utan även om den ännu på ålder-

domen talangfulle skulptören. Bäst äro nog de som tillhöra perio-

dens början och av vilka några äro ovan namngivna. Under själva

övergångsåret 1800 modellerades exempelvis Anna Maria Lenngrens,

Gyllenborgs, Fredenheims, Per Thams och läkaren Gahns, 1804

Axel von Fersen d. y:s, 1805 Leopolds, så sent som 1811 RotholFs,

och ändå senare två av »1809 års mäns», Hans Järtas och Poppius'

(1813).

Men under dessa allra sista år började konstnärens krafter på
allvar att tryta. 1812 var det t. ex. uppgjort, att Sergel skulle
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modellera kronprinsen Bernadottes byst. 1813 skriver han till By-

ström, att han skall börja med prinsens byst, så snart han orkar;

och något senare samma år: »prinsens byst framskrider helt lång-

samt. Prinsen kommer sällan, och jag kan blott arbeta en kvarts

timme 1 sänder.» Karl Johans byst blev aldrig färdig. Den 20

februari i8i/| bortgick den gamle konstnären från halvgjorda arbeten

och från sina plågor.

jNl.an känner tämligen väl till, vilka porträttbyster och medaljonger

Sergel utfört. Det finns nämligen flera förteckningar på dem. Först

och främst hans egen i självbiografien av 1785. Den kan naturligtvis

icke upptaga andra arbeten än de, som falla före detta år, men även

för denna tid är den icke fullständig. Vidare bouppteckningen, som

utom bysterna upptager 102 medaljonger. Men även två andra för-

teckningar finnas, avfattade kort efter Sergels död; man har funnit

dem bland kemisten Berzelius' efterlämnade papper, som förvaras i

Vetenskapsakademiens bibliotek. Den ena och fullständigare (101

namn) är skriven med Berzelius' egen handstil och har till överskrift:

»Förteckning på de medailloner, som kunna fås af Renström, Sergels

gamle betjänt.» Den är så tillvida den tillförlitligare av de två, som

skrivningen av personernas namn och titlar förråder en mera bildad

författare. Den hänvisar i vissa fall säkerligen till den gamle tro-

tjänarens auktoritet och tyckes grunda sig på en av Sergel själv

uppgjord lista, ty vid »Anna Rella» står antecknat inom parentes:

»iVLina barns mor». Den andra listan (6^ namn), vars handstil och

stavning förråda en mera obildad hand, är troligen skriven av Ren-

ström själv och har till överskrift: »Förteckning på Hofintendenten

Sergels medaljonger». Berzelius har därpå antecknat: »Bildhuggar

Witting i Gråmunkegränd bredvid Herberts Rakstuga hos gravör

Lundgren 2 trappor upp». Förmodligen hade Witting medaljonger

eller kanske själva formarna i förvar; säkerligen hade Sergel användt
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honom till gjutningsarbeten. Bägge förteckningarna ha naturligtvis

många namn gemensamt både sinsemellan och med självbiografien

och bouppteckningen, men ingalunda alla. Sammanlagt finner

man på dessa tre listor över Sergelska medaljonger mer än hundra

namn förtecknade. JVLen Sergel har faktiskt utfört ändå flera medal-

jonger, vilket redan hans signatur visar. Jag har emellertid i tex-

terna till medaljongbilderna antecknat, om den respektive medaljon-

gen finnes upptagen i de ovannämnda förteckningarna och i vilken

av dem (»Bouppteckningen», »Självbiografien», »Berzelius», »Ren-

ström»), då det kan bestyrka dess identitet och äkthet. Ty gransk-

ningen av dessa Sergelska arbeten har visat mig, att mången gång

ovisshet om modellens namn råder hos de respektive ägarna, och

att namnförväxling ej sällan har skett under tidernas gång. Jag har

också för varje byst eller medaljong så vidt möjligt namngivit de

nuvarande ägarna, då ju en jämförelse mellan de olika exemplaren

kan underlätta identifieringen.

I regeln signerar Sergel sina porträtt, men icke alltid. Stundom

har väl också signaturen (vanligen inristad på eller nedanför medal-

jongbildens halsavsnitt) gått bort vid avgjutningen, i synnerhet när

medaljongen avgöts upprepade gånger, t. ex. Bellmans, Kellgrens»

K. A. Khrensvärds och Sergels egna. Hans vanligaste signatur var

»Sergell» med eller utan ett efterföljande »f»(ecit) samt årtalet.

JMen även andra signaturer förekomma, i synnerhet under den äldre

perioden: »S», »I S», »I S» i monogram, »I T S», »S—1», »J. Sergell»,

»J. T. Sergell».

Slutligen vill jag tillägga, att jag i min förteckning för säkerhets

skull upptagit några medaljonger, vid vilka attributionen åt Sergel

synes mig oviss. I sådant fall är frågetecken satt framför modellens

namn. Min medaljongförteckning upptager ett 190-tal nummer, men
kan ändå icke göra anspråk på att vara absolut fullständig. De
Sergelska medaljongerna hava spridts vida omkring i vårt land, till

någon del även till utlandet. Men bland dessa 190 äro, såsom läsa-

ren finner, upptagna icke allenast de medaljonger, som man vet finnas

kvar, utan även sådana, som enligt säkra uppgifter en gång hava
funnits men, i alla händelser hittills, försvunnit ur vårt sikte. Möj-
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ligen kan ännu en och annan medaljong upptäckas med ledning av

denna förteckning.

De anonyma medaljongerna, d. v. s. de, vilkas personnamn ännu

icke kunnat anges, ha sammanförts som en särskild grupp i slutet.

Säkerligen återfinnas åtminstone de allra flesta porträttens person-

namn i den föregående alfabetiska förteckningen, ehuru de hittills

icke kunnat identifieras. Därför ha de icke heller fått något nummer

i nummerserien.
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1. MILON. Statyett i lera, ej fullt avslutad.

Troligen av Sergel. Ett slags kopia efter Edmé Dumonts recep-

tionsstycke, som denne utförde 1758, samma år den unge Sergel

vistades i Paris tillsammans med Larchevéque. Tillhör brukspatron

Stephens på Husaby. Statyetten skall ha förvärvats av professor

George Stephens på 1840-talet i Stockholm från Egron Lundgren;

det uppgavs då, att den hade tillhört Sergel.

2. KRISTUS I GETSEMANE. Altartavla av gips i slottskapellet

i Stockholm, påbörjad av Bouchardon, fortsatt av Larchevéque,

slutförd av Sergel.

'z. SANNINGEN. Kolossal gipsfigur i Rikssalen i Kungliga slottet

i Stockholm. Måhända utförd av Sergel. Ingår i serien av de av

Larchevéque modellerade allegoriska figurerna.

4. UNG DRAPERAD KVINNA. Statyett i lera. Tillhör kam-

marherren greve F. Cronstedt å FuUerö.

H. (med platta) 0,^0.

5. TVÅ NYMFER BEKRANSA EN HERM. Liten relief i oval

medaljong; lera. Uppsala universitet.

H. 0,33. B. 0,28.

6. TVA SATYRER OCH EN NYMF. Liten rehef i rund me-

daljong; lera. Uppsala universitet. Kopia efter en etsning (»jeu des

satyres») av Fragonard.

H. 0,35. B. 0,30.
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7- BLOMSTEROFFER VID ETT ALTARE. Antikt ämne. Liten

relief, rektangulär; lera. Fullerö.

H. 0,21. B. 0,30.

8. BACKUS SOM BARN RIDANDE FÄ EN GUMSE. Liten

relief, rektangulär; lera. Fullerö.

H. 0,21. B. 0,33.

9. SATYR OCH NYAIF. Liten relief, rektangulär; lera. Sponga.

Satyren överraskar den sovande nymfen; satyrisker, satyrer, herm.

10. TVA NYMFER OCH EN SATYR. Relief i marmor, liten

cirkelrund medaljong. Tillhör enskild samling i Stockholm. Krotisk

scen. Den sittande nymfen (med bockfötter) strör rosor över det lig-

gande paret.

11. AIERKURIUS OCH PSYKE. Liten statyettgrupp i lera.

Fullerö och Nationalmuseum. Kompositionen framställer M. i begrepp

att återföra Psyke till Olympen och påminner om en målning i Ra-

faels Psyke-målningar i Villa Farnesina i Rom. Det exemplar av

gruppen, som finnes i Nationalmuseum (n:r 492» lera. H. 0,42) och

inköptes till Kungl. museum, är kanske detsamma, som i Sergels bo-

uppteckning uppges vara en kopia efter Sergel av hans lärjunge G.

M. Metzger.

Rund platta. H. (med platta) o,z(4-

12. JUPITER OCH JUNO. Grupp i lera. Nationalmuseum (n:r

489). Inköpt till Kgl. museum 181^.

Rund platta. H. (med platta) 0,43.

13. AKILLES OCH CENTAUREN CHIRON. Grupp i lera.

Nationalmuseum (n:r 486). Inköpt till Kgl. museum 1815. Chiron

lär den unge Akilles att kasta lans.

Fyrsidig platta. H. (med platta) 0,39. L. (plattans) 0,39.
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/. JIiloii (från oLika jidor)

9. Sa ty r och ny nif
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14- VENUS OCH ANKISES. Grupp i lera. Nationalmuseum

(n:r 491). Inköpt till Kgl. museum 1815.

Rund platta. H. (med platta) 0,40.

15. AKILLES SÖRJANDE. Liggande helfigur, i lera. National-

museum (n:r 494). Inköpt till Kgl. museum 1815. Akilles sträcker ut

händerna i förtvivlan. Ämnet hämtat ur Iliaden: Akilles förtvivlad

vid underrättelsen om Patroklos' död, eller sannolikare, enligt den

gamla traditionen (Grafström i Svea 1819), Akilles vid havsstranden

anropande sin moder Thetis.

Oval platta. Plattans h. 0,42.

16. TOBIAS MED FISKEN. Liten grupp i lera. Fullerö. Möj-

ligen tänkt som skiss till en fontän.

Rund platta. Höjd (med platta) 0,38.

17. FAUNEN. Liten skiss i lera. Fullerö. Benen avslagna vid

knäet.

L. 0,35.

18. FAUNEN. Proportionsmodell i lera, i samma storlek som mar-

morfiguren. Nationalmuseum (n:r 452)- Inköpt till Kgl. museum 1815.

19. FAUNEN. Marmor. Helsingfors. Signerad å vinsäcken: »I.

SERGELL SVECUS FECIT ROM ANNO MDCCLXXIV.» In-

köpt av baron de Breteuil i Rom. Samma storlek som följande.

20. FAUNEN. Marmor. Nationalmuseum (n:r 357). Signerad bak-

på den fyrsidiga plinten: »I. T. SERGELL ROM^ MDCCLXXIV.»
Inköpt av Gustav III, övergick sedan ur Gustav III:s samling i sta-

tens ägo.

Låg fyrsidig plint. L. 0,82.
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21. APOLLINO. Marmorstod. Nationalmuseum (n:r 358). Utförd

omkring 1770 i Rom. Kopia efter det antika marmororiginalet i

Villa Medici i Rom, senare i Uffizzi-galleriet i Florens.

H. (med plinten) 1,48.

22. DIOjMEDES. Skiss i lera. Nationalmuseum (n:r 495). Inköpt

till Kgl. museum 1815.

Rund platta. H. (med platta) 0,46.

23. DIOAIEDES. Proportionsmodell av lera. Nationalmuseum (n:r

455). Inköpt till Kgl. museum 1815.

H. (med den runda plattan) 1,10.

24. DIOMEDES. Gipsstod. Konstakademien. Sign. »I. SERGELL
SVECUS FECIT ROM.^ 1771». Avgjutning av marmorn (?).

25. DIO/flEDES. Marmorstod 1771—72? Inköpt i Rom av engelske

lorden Talbot. Ovisst, om den nu finnes kvar.

26. MARS OCH VENUS. Liten skiss i lera. Thielska galleriet

på Djurgården vid Stockholm.

27. JKARS OCH VENUS. Liten skiss i lera. Nationalmuseum

(n:r 43°)- Inköpt till Kgl. museum 1815.

H. (med den runda plattan) 0,41.

28. MARS OCH VENUS. Proportionsmodell i gips, färgad ljus-

röd. Nationalmuseum (n:r 453). Utförd i Rom. Inköpt till Kgl. mu-

seum 181^.

H. (med den runda plattan) 0,97.

29. MARS OCH VENUS. Grupp i marmor av samma storlek

som proportionsmodellen. Nationalmuseum (n:r 1113)- Beställd i Rom
av engelske riddaren Knight, vilken emellertid dog, innan beställ-

ningen utfördes. Huggen i marmor i Stockholm först 1804. Där

inköpt av friherre Karl De Geer till Leufsta. 1919 skänkt i testa-

mente till Nationalmuseum av den förres sondotter grevinnan Elisa-

beth Wachtmeister.
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30. AMOR OCH PSYKE. Liten skiss (tidigare) i lera. National-

museum (n:r 487). Inköpt till Kgl. museum 1815.

H. (med den runda plattan) 0,25.

31. AMOR OCH PSYKE. Liten skiss i lera. Nationalmuseum

(n:r 488). Senare än föregående. Inköpt till Kgl. museum 1815.

H. (med den runda plattan) 0,26.

32. AMOR OCH PSYKE. Proportionsmodell i lera. National-

museum (n:r 45^)- Inköpt till Kgl. museum 1815.

H. (med den runda plattan) 0,72.

33. AMOR OCH PSYKE. Marmorgrupp. Nationalmuseum (n:r

359). Sign. »I. T. SERGELL S. MDCCLXXXVII».
Höjd (med den runda plattan) 1,57.

34. VENUS SOM STIGER UR BADET. Skiss i lera. National-

museum (n:r 493)- Inköpt till Kgl. museum 1815.

H. (med den runda plattan) 0,31.

35. VENUS SOM STIGER UR BADET. Marmorstod. Natio-

nalmuseum (n:r 694). Modellerad i Rom. Huggen i marmor i Stock-

holm 178^? Beställd av hertig Fredrik Adolf i Rom. 1806 på auktio-

nen efter hertigen inropad av Sergel, som ville retouchera den. Se-

dan inköpt av excellensen greve G. L. Cederhjelm på Säby, kom
sedan till Österby och försåldes därifrån till Nationalmuseum 1879.

H. (med den runda plattan) 1,48.

36. OTRYADES. Proportionsmodell i lera. Nationalmuseum (n:r

454)- Utfördes aldrig i marmor. Ett gipsexemplar kom till Kgl. mu-

seum ur Gustav IILs samlingar. Ett annat användes av Sergel som

receptionsstycke i Konstakademien i Stockholm. Det i Konstakade-

mien i Paris uppvisade gipsexemplaret förvarades i Konstakademiens

samlingar i Louvren.

Oval platta. L. 0,90.
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37- S. k. GERMANICUS. Liten stod i lera. Kopia efter antiken.

Utförd i Paris 1779. Nationalmuseum (n:r 40). Inköpt till Kgl. mu-

seum 181^.

H. (med den fyrsidiga plattan) 0,75.

38. »VENUS AUX BELLES FESSES.» Marmorstod. National-

museum (n:r 360). Moderniserad kopia efter det antika originalet

(»Venus Kallipygos») i Neapel, med huvudet porträtterat efter gre-

vinnan Ulla von Höpken, f. v. Fersen. Beställd av Gustav III 1780.

Övergick ur Gustav IILs samling i statens ägo. Ett gammalt gips-

exemplar i Göteborgs museum (år 1920), från enskild samling i Stock-

holm.

H. (med den fyrsidiga plattan) 1,-48.

39. AXEL OXENSTIERNA OCH HISTORIEN. Liten skiss i

bronserat vax (obs. att Historiens gudinna har vingar). Nationalmu-

seum (n:r 501). Skissen visar delvis vanställda former, emedan vaxet

har mjuknat. Inköpt till Kgl. museum 1815. Skisserna av denna

grupp och av trofégruppen ha i Kgl. museum anordnats på en liten

trämode11 till Lrustav Adolfs-monumentet.

H., Oxenstiernas figur, 0,23.

40. AXEL OXENSTIERNA OCH HISTORIEN. Proportions-

modell i rödfärgad gips. Nationalmuseum (n:r 465). En liten flik av

den kvinnliga figurens draperi är avslagen.

H., Oxenstiernas figur, 1,03.

41 a. AXEL OXENSTIERNA OCH HISTORIEN.
Kolossal bronsgrupp på Gustav II Adolfs ryttarmonument i Stock-

holm. Först 1906 gjuten i brons och uppsatt på monumentet. Den
stora gipsmodellen uppsattes 1832 på sin nuvarande plats i Kungliga

slottets östra förstuga och står där än.

41 b. På postamentets västra sida porträttmedaljonger i brons av

Joh. Baner och H. Kr. v. Königsmarck.
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Mer än naturlig storlek.

41 c. På postamentets östra sida porträttmedaljonger i brons av

L. Torstenson och Herm. ^Vrangel.

Aler än naturlig storlek.

Varje medaljong infattad i en lagerkrans virad med band. Knligt

officiella uppgifter (Klers) skulle här framställas »Torstenson, Bar.

AVrangel, Baner, Königsmarck». Så subjektivt uppfattade och moder-

niserade som dessa porträtt äro, är det emellertid mer än vanskligt

att identifiera personerna. Huvudsakligen ha dessa medaljonger ett

dekorativt intresse. Den här ovan angivna namnordningen gör icke

anspråk på att vara den riktiga.

42. TROFÉ PJ BAKSIDAN AV GUSTAV II ADOLFS RYT-
TAREMONUMENT. Liten skiss i bronserat vax. Nationalmuseum

(n:r 500). Inköpt till Kgl. museum 181^, Trofén blev aldrig utförd i stort

av Sergel. Först 1906, då Axel Oxenstierna och Historien-gruppen

sattes upp på monumentet, modellerades en dylik grupp med led-

ning av Sergels vaxskiss samt uppsattes i brons.

H. 0,22.

43. TVA SVÄVANDE GENIER MED GUSTAV IIIj NAMN-
SKOLD. Liten skiss i vax till följande. Nationalmuseum (n:r 429).

Inköpt till Kgl. museum 1815. Förgyllningen icke ursprunglig.

H. 0,15.

44. TVJ SVÄVANDE GENIER MED GUSTAV III:ö NAMN-
SKOLD. Gipsgrupp för det 1782 invigda Operahuset i Stockholm,

i icke fullt naturlig storlek. Den anbragtes över avantscenen och har

fått samma plats i det nya Operahuset 1898.

45. TVÄ DEKORATIVA LEJON, HÄLLANDE EN SKÖLD
MED TRE KRONOR. Skiss i vax, förgylld, till de följande. Na-
tionalmuseum (n:r 498). Inköpt till Kgl. museum 1815. Förgyllningen

icke ursprunglig.

H. o,io. L. 0,30.



46. TVJ DEKORATIVA LEJON, HÄLLANDE EN SKÖLD
MED TRE KRONOR. Proportionsmodell i gips till följande. Na-

tionalmuseum (utan särskilt nummer),

H. o,/\y. L. 0,98.

47. TVÅ DEKORATIVA LEJON, HÅLLANDE EN SKÖLD
MED TRE KRONOR. Sandsten. Nordiska museet. Arbetet utför-

des för det 1782 invigda Operahuset i Stockholm, där det krönte

ättikan utåt Gustav Adolfs torg. Ett annat exemplar kröner ännu

det f. d. Arvfurstliga palatset vid samma torg.

48. MELPOMENE (sorgespelets gudinna). Gipsstod i teatern på

Gripsholm, på ena sidan om avantscenen. JModellerad jämte följande

i första början av 1780-talet.

Ungefär naturlig storlek.

49. THALIA (lustspelets gudinna). Motstycke till föregående.

Ungefär naturlig storlek.

50. KARYATID . Skiss i rödt vax till följande. Nationalmuseum

(n:r 496)- Inköpt till Kgl. museum 181^.

H. (med fyrsidig platta) 0,20.

^1, KARY ATID. Gips. Nationalmuseum (i två exemplar n:r 45^»

459). Användes som kandelaber vid fester i de kungliga slotten (ex-

empelvis 1796 å Drottningholm).

H. (med den runda plattan) 1,72.

52. CERES SÖKANDE PROSERPINA. Skiss i rödt vax till

följande. Nationalmuseum (n:r 497)- Inköpt till Kgl. museum 1815.

H. (med den runda plattan) 0,21.



53- CERES SÖKANDE PROSERPINA. Dekorativ grupp i gips.

De förgyllda fackelhållarna äro av trä med tre låga ljusstakar upp-

till. Har användts som kandelaber. Nationalmuseum (i två exemplar

n:r 456, 457). Utförd senast 1785,

H. (med den runda plattan) 1,17.

54. MINNESVÅRD ÖVER CARTESIUS. Skiss i trä och vax

till följande. Nationalmuseum (n:r 505) Inköpt till Kgl. museum 1815.

Själva vaxgruppen H. 0,32.

55. MINNESVÅRDEN ÖVER CARTESIUS. Monument av bly,

svartmålat, anbragt på en hörnpelare i Adolf Fredriks kyrka i Stock-

holm. Sign. »I. SKRGELL 1781».

56. KRISTI UPPSTÅNDELSE. Skiss i trä och vax, förgylld

och bronserad, till följande. Nationalmuseum (n:r 504). Inköpt till

Kgl. museum 181^.

H. 0,45.

57. KRISTI UPPSTÅNDELSE. Altartavla i gips, hög rehef,

kolossal storlek, i Adolf Fredriks kyrka i Stockholm. Sign. I. SER-
GELL 1785.

58. GRAVMONUMENT ÖVER AUGUSTIN EHRENSVÅRD.
Skiss i bronserat vax och trä till följande. Nationalmuseum (n:r 502).

Inköpt till Kgl. museum 181^.

Träsarkofagens längd 0,17. Skadad.

59. GRAVMONUMENT ÖVER AUGUSTIN EHRENSVÅRD.
Sveaborg. Sarkofagen av sten, orneringen av brons.

60 a. 60 b. TVÅ KNÅBÖJANDE ÅNGLAR I KLARA KYRKA
I STOCKHOLM. Skisser i vax, förgyllt, till följande. National-

museum (n:r 503). Inköpta till Kgl. museum 181^.

H. (utan plint) 0,11.
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61 a. 61 b. TVJ KNABÖJANDE ÄNGLAR I KLARA KYRKA
I STOCKHOLAI. Fristående, kolossala figurer i gips. Kontraktet

mellan Sergel och kyrkorådet uppgjordes i slutet av 1787. Figurerna

färdigmodellerade 1789—90.

Gipsfigurerna i senare år utbytta mot moderna marmorkopior och

själva nerflyttade till altaret i gravkoret.

62 a. 62 b. TVA KNABÖJANDE ÄNGLAR I KARLSTADS
DOAIKYRKA. Skisser i vax, gråmålat, till följande. Nationalmuseum

(n:r 503). Inköpta till Kgl. museum 181^.

H. (utan plint) 0,09.

63 a. 63 b. TVA KNABÖJANDE ÄNGLAR I KARLSTADS
DOATKYRKA. Fristående, kolossala figurer i gips. Ett slags mot-

stycken till de i Klara kyrka. Den ena, till vänster om altaret, tra-

ditionellt kallad Andakten, den till höger Religionen.

64 ALLEGORISK FR.4MSTALLN1NG AV FREDEN I VA-
RALA (1790). Skiss i lera, förgylld (efter Sergels tid). National-

museum (n:r 506). Inköpt till Kgl. museum 181^.

H. (med den ovala plattan) 0,26.

65. KVINNA SOM STIGER UR BADET Hög reHef i marmor.

Hos fru Sofia Sergel i Stockholm (från Sponga). Av samma storlek

som gipsen (här avbildad). Nationalmuseum (n:r 4^1) i avgjutning?

Inköpt till Kgl. museum 1815. I fyrsidig gipsram.

H. (med ram) 0,74. B. 0,62.

66. CUPIDO MED BAGEN. Låg relief, i lera. Rund medaljong.

Nationalmuseum (n:r 4^3)- Kom till Kgl. museum tillsammans med

de 1815 inköpta modellerna och skisserna. Sergels arvingar synas ha

överlämnat arbetet utan särskild ersättning. Ett gipsexemplar fanns

i framlidne kaptenen och vice talmannen Casparssons våning 1899.

Diameter 0,30.
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67. BEN FARNESISKE HERKULES. Hög relief i lera. Kopia

efter den antika marmorstoden. Sign. till v. I. SERGELL. National-

museum (n:r 462). Inköpt till Kgl. museum 181^.

Fyrsidig. H. 0,82. B. 0,51.

68. HANDTECKNAD SKISS TILL DEKORATIONEN VID
GUSTAV III.j BEGRAVNING I RIDDARHOLMSKYRKAN.
Nationalmuseum. Hela monumentet i gips med tiden förstört. Se

vidare under n:r 86.

69. GUSTAV III:d STOD. Proportionsmodell i gips, färgad ljus-

röd, till bronsstoden (se följande). Nationalmuseum (n:r 464)- Inköpt

till Kgl. museum 181^.

H. (med den kvadratiska plattan) 0,96,

70. GUSTAV Ill-.é BRONSSTOD. På Skeppsbron i Stockholm.

Signerad »I. T. SERGELL FECIT». På högt porfyrpostament. In-

skrift därå:

Åt

K onung Gustaf III

Lagstiftare

Segervinnare

Fredens Återställare

Af

Stockholms Borgerskap

MDCCXC.

Bronsstoden beställd av Stockholms borgerskap 1790 efter då fär-

dig skiss. Proportionsmodellen färdig 1791. Den stora gipsmodellen

i det huvudsakliga färdig 1795. Bronsstoden göts av Apelqvist d.

21 augusti 1799. Överarbetades och ciselerades under Sergels ledning

av Prevöt. Uppsattes på sitt postament d. 24 januari 1808.
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K ristus 1 G etsemane



4- Ung draperad k \- in na



5- Två nymfer bekransa en herm



6. T\'å satyrer och en nymf



8. Backus som barn ridande på en gum se



Merkurius och Psyke



12. Jupiter och Juno



IT. Akilles och Centauren Chi ron



14 Venus och Ankises



ic. Akill es sörjande



1

i6. Tobias med fisken



1 j. v a u n c n



1 8. Faunen



19- Faunen (Helsingfors)



20. Faunen (Stockholm)



2 1. A poll i no



2 2. D I om e d c s



Diomedes



24 Diomedes



2". M ars o c h V e n Li s



:>S. Alars och Venus





30, ^1. Amor och Psyke





33- Amor och Psyke



34 Venus som stiger ur badet



Venus som stiger ur badet



o t ry a d e s



37- S. k. Germanicus



»Vén US a u X b e 1 1 e s I e s s e s »



39 Axel O xenstierna och Historien



4o. Axel Oxenstierna och Historien



zji a. Axel Oxenslierna och Historien



41 b, c. Porträtt-medaljonger å Gustav II Adolfs ryttarmonument



42. Trofé å Gustav II Adolfs ryttarmonument



G en i er från Ke:l. Operans avant-scene



45 och 46. Lejon med \'apensköld lör Kgl.

Skiss och Pro portions mode 11.

Operahuset.



48. -Melpomene



49- Thal



^o. Karyalid



51- Karyatid



2. Ccrcs sökande Proserpina



53- Ceres sökande Proserpina



54 M innesvård över Cartesius



55- JVl 1 n n e s ^' å r cl ö\'er Cartesius



56. Kristi uppståndelse



57- Kristi Li p [5 s t å n d e 1 s e



58. Ehrens\'ärds grav



6o a, b. Änglar i Klara kyrka (Stockholm)



6i a, b. Änglar i Klara kyrka (Stoc kh ol m)



62 a, b. Änglar i Karlstads domkyrka



il, 1). Änglar i Karlstads (l()nik\ rka



64 Alle Korl över freden i V il ml a



65- K\inna som si i ger ur b a cl c I



66. Cupido med bågen



Den Farncsiske Herkules



bq. Gusla\ IIi:s slod

( 1' 1 (1 |i (I rl i (I II s m (mI c 1 1 i i;ips)



"O. Gusta\ lll:s hronssioci



1

1

PORTRÄTT
1.

BYSTER





71. ADELCRANTZ, KARL FREDRIK, friherre, arkitekt, över-

intendent (1757), f. 1716, t 1796.

JVlarmor i Konstakademien. Gåva dit av konstnären, som senare

(1805) även skänkte marmorpiedestalen till bysten (L. Looström,

K. akademiens för de fria konsterna samlingar av målning och skulp-

tur, sid. 103, pl. 47)- Konstakademien äger också A:s ansiktsmask

i lera modellerad av Sergel.

Samma eller en i allt väsentligt likadan byst, men i bronserad gips

och signerad: »Trångsund, Sergel f. 1781», tillhörde Adelcrantz på

Trångsund. Sannolikt är denna gipsbyst originalmodellen till mar-

morbysten, som nu finnes uppställd i akademiens sessionssal. Trång-

sund utanför Skanstull vid Stockholm var Adelcrantz' landtgård. Ett

gipsexemplar tillhör hovrättsrådet friherre Wrede i Jönköping.

72. BECK-FRIIS, JOAKIM, greve, riksråd, f. 1722, f 1797.

I marmor på Börringe kloster (Beck-Friis), förr på Fiholm i Söder-

manland; här avbildad. A bystens baksida inhugget i marmorn:

»R. R. m. m. Beck Friis, Född den 18 juli 1722. SERGELL f.

1793.»

Samma byst i gips å Bergkvara i Småland (grevliga familjen Posse).

73. DE GEER, CHARLES, friherre, hovmarskalk, naturvetenskaps-

man, f. 1720, t 1778.

I marmor i De Geerska gravkoret i Uppsala domkyrka, sign.

I. S. f. 1782. H. 0,77.

I gips i N. JVL. (n:r 751, här avbildad) samt i Vetenskapsakademien.
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74- EHRENSVJRD, AUGUSTIN, greve, fältmarskalk, f. 1710,

t 1772.

I marmor i Vetenskapsakademien, sign. »SERGELL Sc. 1791»; här

avbildad.

I gips hos greve C. A. Ehrensvärd (Stockholm), förr på Tosterup,

i stationsbefälhavarens lokal samt officerarnas mäss på Skeppsholmen

i Stockholm. — Sergel uppger i sin 1785 skrivna självbiografi, att

han utfört en byst i marmor (!) av »general Ehrensvärd»; härmed

menas väl då modellen till marmorbysten i Vetenskapsakademien.

På Tosterup (senare hos greve C. A. Ehrensvärd) en liten medal-

jong (starkt skisserad) med Aug. Ehrensvärds huvud, relief i vax,

osignerad, men säkerligen av Sergel och troligen ett förstudium till

bysten eller möjligen till någon tilltänkt medaljong (se nedan medal-

jongerna).

75. UON FERSEN, FREDRIK AXEL, greve, politiker, f. 1719,

t 1794-

I marmor i N. M. (n:r 1048), här avbildad, sign. »SERGELL f. 178^»,

med en nedanför bysten inristad inskrift: »Axel Fersen. E. S. LXIV»
(aetate sua 64=i sitt 6^:e år). H. 0,80.

Gipsexemplar i N. Al. (n:r 858) och på Stavsund (frih. Klinckow-

ström), signerade »SERGELL f. 1780»; de äro således utförda före

marmorbysten. Enl. G. J. Ehrensvärds Dagboksanteckningar 1780

(d. 28 mars) lät v. Fersen »på sina barns enträgna begäran» Sergel

detta år modellera bysten.

76. VONFERSEN, KARL REINHOLD, greve, överhovjägmästare,

den förres bror, f. 1716, t 1786.

I marmor på Bogesund (frih. von Lantingshausen von Höpken).

Sign. »SERGELL f. 1787»; således utförd i marmor året efter v. Fer-

sens död.

77. VON FERSEN, CHARLOTTA FREDRIKA, f. Sparre, den

förres maka, grevinna, överhovmästarinna, f. 1719, t 1795.

I marmor på Bogesund; här avbildad. Osignerad. Motstycke till

föregående och troligen utförd vid samma tid. Ankedräkten talar

för, att den är utförd samma år (1787), året efter mannens död (1786).
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Ett exemplar i bronserad gips i N. M. (n:r 928), dit inköpt 1902,

har i gamla tider tillhört grevliga familjen Löwenhjelm. En jämfö-

relse med marmorexemplaret tyckes visa, att gipsexemplaret, ehuru

i allt väsentligt lika med detta, icke är en avgjutning av marmorn

utan utförd före denna.

Lars von Engeström (JVIinnen och Anteckningar, utgivna av Elof

Tegnér, I, 61) yttrar om grevinnan von Fersens utseende ungefär vid

denna tid: »I hennes höga ålder kunde man ännu döma till hennes

förra skönhet. Hon var en mycket vacker grevinna, och hennes

gammalmodiga dräkt, som hon till det sista bibehöll, gav hennes ut-

seende en viss värdighet. Såsom drottningens överhovmästarinna

var hon alltid hovet föl;aktig och gick där comme un monument de

la vieille cour.»
^

78. FREDRIK ADOLF, prins, Gustav IILs yngste bror, f. 1750,

t 1803.

Marmor å Tullgarn, här avbildad. Gips hos hovrättssekreteraren

Durling (Stockholm). Bysten har harnesk men intet draperi; utan

draperi är också den skisserade byst, som finnes i en av Sergel tecknad

interiör av hans ateljé i Rom. Säkerligen är detta den byst, som

Sergel modellerade under prinsens besök i Rom och som han där

före hemresan högg i marmor. Den 2 januari 1779 skriver Sergel

från Paris till Rehn, att han givit herr Torngren, konsuln i Livorno,

i uppdrag att sända till Sverige »le Buste de son Altesse» samtidigt

med de »lårar, som tillhöra Konungen och innehålla vaser och bronser».

79. FREDRIK ADOLF.
Marmor i N. M. (n:r 367), här avbildad. I harnesk och dra-

peri. Sergel modellerade strax efter sin hemkomst denna något mo-

difierade byst, som Fredrik Adolf 1779 gav till julklapp åt Gustav III

(G. J. Ehrensvärds Dagboksanteckningar I, s. 451; jfr Karl XIILs

byst); gipsexemplaret å Rosersberg (svartmålat) är signerat »SER-

GELL f. DROTTNINGHOLM 1779».

Andra gipsexemplar finnas å Stockholms slott (Västra gästvåningen)

samt hos Uppsala universitet (magasinerat enl. N. Sjöberg 1903).
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8o. FREDRIKA DOROTEA VILHELMINA, svensk drottning,

Gustav IV Adolfs gemål, f. 1781, t 1826, förmäld 1797.

Fredenheim berättar i sin dagbok d. 17 april 1800, att han i en

audiens samma dag (i Norrköping) talat med konungen om den byst

av drottningen, som Sergel skulle utföra. I brevet d. 30 april 1800

avbildar K. A. Ehrensvärd Sergel stående i sin ateljé och modelle-

rande drottningens byst. Drottningens sjukdom i maj fördröjde

modelleringen (Sergels brev till K. Martin d. 10 maj 1800). Ett för-

studium till bystens ansikte var kanske den »Masque av drottning

Fredrika. Original i lera av Sergel», som inköptes av »Levertin»

på auktion i De la Croix' salong d. 18 april 18^^ (meddelat av Ax.

Gauffin). Kr. iVlolbech (Breve fra Sverrige 1812) såg hennes likasom

Gustav IV Adolfs byster i Stockholm 1812, men blott i Sergels ateljé

och i gips; marmorexemplaren, säger han, voro naturligtvis bortflyttade

från Kungliga slottet. Var hennes marmorbyst nu befinner sig är

obekant. Troligen har den kommit till utlandet med den landsflyk-

tiga kungafamiljen. Enligt greve F. Ridderstolpe, som träffade ex-

drottningen i utlandet, uppgav hon, att hennes byst (troligen marmorn)

1811 fanns i Stralsund. Den bekanta marmorbysten å Stockholms

slott är av E. G. Göthe.

Ett gipsexemplar på Stafsund (frih. Klinckowström), sign. »SER-
GELL f. 1800»; här avbildat.

81. FRIEDRICH II, landtgreve av Hessen-Kassel, f. 1720, t 178^.

Brorson till Fredrik I av Sverige.

I marmor i Kassel, Jfr prof. Vilh. Lundströms uppsats i Svenska

Dagbladet d. 15 okt. 1911. Enligt uppgift (av C. A. Ossbahr) har

bysten en påskrift med modern tysk skrift i blyerts att vara gjord av

J. T. Sergel i Rom: »Sergel sculp Romae». I Gustavianska papperen

i Uppsala skriver Fredrik AdoK d. 25 febr. 1777 till Gustav III om
kurfursten, som då vistades i Italien: »Il a fait faire sa buste par

Sergel, et Sergel travail maintenant å le faire en marbre.» Sergel

omnämner icke bysten i sin självbiografi (1785).

68



c II. F. v o II F er den, f. Spar re

69



70









74



82. GUSTAV I, svensk konung, f. 1496, f 1560.

Kolossalbyst, H. 0,95, i marmor i en paviljong, kallad »Grottan», uti

parken vid kejserliga lustslottet Zarskoje Sselo nära Petrograd, sign.

»SERGELL SCULP. 1791». Gips i N. M. (n:r 632), här avbildad.

I sin självbiografi av 1785 omtalar Sergel, att han utfört »Gustav

Adolfs och Gustav I:s byster i marmor». Därmed menas väl model-

lerna till de ovannämnda, senare, 1791, i marmor huggna bysterna,

som av Gustav III skänktes till kejsarinnan Katarina II. Hovin-

tendenten Röök såg dem vid Zarskoje Sselo detta år. »Les deux

frangais» (Voyage de deux fran<;iais dans le Nord de l Europe, II,

123) sågo dem 1791 i Sergels ateljé i marmor och uppge, att de

ursprungligen voro bestämda för kungen av Frankrike.

Porträttypen är densamma som L. Pasch d. y. framställt i målning,

och som var den vanliga på 1700-talet.

83. GUSTAV II ADOLF, svensk konung, f. 1594, t 1632.

a. Kolossal byst, H. (med plinten) 1,03, i marmor i Nationalmuseum

(n:r 361). Sign. »SERGELL Sc. 1782».

Framför honom står på den fyrkantiga plinten en naken gosse med
Gustav IV Adolfs drag, som böjer sig något tillbaka åt v. (G. II Ad:s

h. sida) och ser leende ut på åskådaren, i det han lägger en lång

lagergirland om Gustav II Adolfs axlar.

Denna barnfigur blev efter Sergels död löshuggen och förvaras

sådan i skulpturgalleriet.

iVlarmorarbetet tyckes emellertid icke vara avslutat 1782, ty ännu

d. 22 juli 1789 skriver Schröderheim till Gustav III (Från Gustaf III:s

dagar, sid. 289), att »gruppen av kronprinsen och Gustav Adolf är i

det närmaste acheverad i marmor».

Gruppen i sin helhet finnes oförändrad i gips i N. Al. (n:r 609),

sign. »J. SERGELL f. 1782», här avbildad. Ett annat gipsexemplar

med samma sign. och dat. på Forsmark (af Ugglas).

b. En snarlik kolossalbyst i marmor, men utan genie, utan lagerkrans

på håret och med huvudet vändt rakt fram, finnes i parken vid Zarskoje

Sselo (se ovan Gustav I), sign. »SERGELL SCULPSIT 1791». Troligen

samma som finns i osignerat gipsexemplar i Uppsala universitetsbibliotek.
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8^. GUSTAV^ Illy svensk konung, f. 1746, t 1792.

Sergel har utfört flera byster av Gustav III, vid olika tider. De
kunna sammanföras under tre huvudsakliga typer.

Först den gipsbyst, som Sergel modellerade på Drottningholm strax

efter sin hemkomst från Italien 1779, och som kungen detta år skänkte

som julklapp åt sin gemål. Den finnes i flera gipsexemplar, de flesta

signerade »SERGELL DROTTNINGHOLM 1779»: å Stockholms

slott, i Nordiska museet, Utrikesdepartementet, Uppsala universitets

samling, å egendomarna Skärfva (Wachtmeister), Harg (Beck-Friis),

Bysta (Gripenstedt), Marsvinsholm (Hamilton), Skokloster (Brahe),

hos hovrättssekreteraren Durling (Stockholm). I senare tid (1890) har

av exemplaret i Kgl. slottet flera avgjutningar tagits: N. M. n:r

818 m. fl.

Denna typ går igen dels i marmorbysterna i Svenska akademien

(här avbildad), gava av Oskar II såsom hertig, och i parken vid

Zarskoje Sselo, skänkt av Gustav III till kejsarinnan Katarina av

Ryssland, men dels ock 1 den marmorbyst som fransmannen J. A.

Houdon utförde i Paris och som numera befinner sig i det nya

Rådhuset i Stockholm.

I den förteckning, som Houdon själv uppgjort över en del av sina

arbeten (tryckt i Archives de Fart fran^ais. Nouvelle période, Tome
I, sid. 207, Paris 1907), uppger han, att han 1783 gjort en »Buste du

roy de Suéde pour le comte de Cr.»(eutz.). Creutz lämnade detta

år ambassadörsposten i Paris för att bli utrikesminister i Stockholm.

Bysten utställdes såsom »buste platre» på Salongen 1784. Marmor-

bysten åter hade Creutz tagit till Stockholm och satt upp i sin mi-

nisterbostad. Vid Creutz' bortgång 1785 övertog Gustav III hela

hans skuldsatta bo, till vilket marmorbysten hörde. Han ämnade

först (1786) skänka densamma till Riddarhuset, men missnöjd med

adeln ändrade han mening och förärade den i stället till Stockholms

stad. 1795 uppställdes bysten högtidligen i magistratens sessionssal

i Rådhuset. 1917 överflyttades den till det nya Rådhuset i Stockholm.

H. Dierks i sin Houdon-biografi vet berätta, att Gustav III 1784

besökte Houdons ateljé i Paris och satt modell för sin byst. Emel-

lertid är det tydligt, att Houdon vid utarbetandet haft tillgång till
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ett exemplar av den Sergelska bysten av 1779, så lika äro de bägge

bysterna även i dräktens mindre detaljer. Fysionomien har dock fått

en smula annat och äldre tycke, därigenom att ansiktsvecken mera

markerats, likasom hela ansiktet med dess minspel fått en något

känsligare behandling än i den Sergelska bysten. Jfr R F. Hoch-

schilds memoarer (utgivna av H. Schiick, II, sid. 168 och 202) samt

G. Göthes uppsats i Ord och bild 1917: »Finnes det några bilder

av J. A. Houdon i Stockholm?»

85. GUSTAV III.

Typen n:r 2, också den i naturlig storlek. I marmor på Haga

samt i Kungliga operans foyer (dit deponerad från Nationalmuseum

1902, förr i AVahrendorfFska samlingen, därefter på Löberöd (18^2)

senare på Charlottenlund). Gipsexemplar i Hammerska samlingen,

Göteborgs museum, Svea Livgardes kasern (här avbildat). Nordiska

kompaniet (1918). De tre senare exemplaren äro otydligt daterade (1784?).

Tydligt daterat 1784 åter är exemplaret på Aminne i Finland (greve

C. A. Armfelt). Då därför Sergel i ett brev d. 12 juli 1793

Armfelt, som då vistades i Italien, säger, att han ämnar modellera

en ny byst i naturlig storlek av Gustav III och sända ett exemplar

till A., tyckes det som om detta löfte icke blev infriat, eller åtmin-

stone denna byst icke kommit till Armfelts Aminne.

86. GUSTAV III

Kn tredje typ är kolossalbysten av marmor i Nationalmuseum (n:r

362), sign. »I SERGELL S. 1792»; h. 0,73.

Denna marmorbyst utfördes för hertigen-regenten strax efter

Gustav IILs död och enligt modellen av den gipsbyst, som hörde

till dekorationen i Riddarholmskyrkan vid konungens begravning.

Sergel utförde nämligen till denna högtidlighet ett helt monument i

gips, vars utseende framgår av tre tecknade utkast bland hans papper

i Nationalmuseum: på toppen av en hög gravkulle står en hög piedestal

med konungens byst; nedanför sitter Svea sörjande, och vid hennes

fötter ligger ett lejon (jfr JVL. Ehrenström, Notices, samt ett brev från

Sergel till Armfelt d. 12 juli 1793). Se här ovan n:r 68.
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Som ett förstudium till begravningsbysten får man väl anse den

ansiktsmask i lera, som tillhör den Curmanska samlingen i Stock-

holm och som tyckes vara modellerad med ledning av konungens

dödsmask.

87. GUSTAV IV ADOLF, svensk konung, f. 1778, f 1837.

Som barn. I marmor i N. JM. (n:r 364), med inristad inskrift fram-

till »Aliusque et idem nasceris». H. 0,51

Knligt F. Ax. Fersens memoarer (IV, s. 240): Vid Gustav IILs

återkomst från Spaa i sept. 1780 lät drottningen ge en teaterafton

för konungen. Kronprinsens byst uppställdes på teatern, ornerad

med blommor och besjungen. Bysten, av marmor, var modellerad av

Sergel utomordentligt väl och var en skänk till konungen av drott-

ningen. Jfr Hedvig Klisabeth Charlottas tryckta Dagbok (I, s. 264).

Aven J. Gillbergs gravyr säger, att bysten var utförd av Sergel 1780.

Kronprinsen är således blott 2 år gammal.

88. GUSTAV IV ADOLF.
I gips i N. M. (n:r 634), sign. »SERGELL 1798» (årtalet otydligt).

H. 0,76.

Gustav IV Adolf är således här en ung man på inemot 20 år och

ser så ut. Enligt arkitekten Sundvalls uppgift utförde Sergel en

Gustav IV Adolfs-byst 1795 (E. E. Areen, Gustavianska konstnärs-

brev. Stockh. 1916, sid. ^7 och 61).

89. GUSTAV IV ADOLF.
I marmor i N. M, (n:r 369), osignerad. H. 0,72.

I ett brev av den 27 juni 1805 till Per Tham af Dagsnäs (i Konst-

akademien) tecknar Sergel sig själv arbetande på konungens byst.

Ehuru teckningen är karikerad, igenkänner man tydligen vår byst.

I ett senare brev (juli s. å.) säger Sergel, att bysten får anstå till

sommarens slut.

Bronserad gipsbyst på Vidarp (frih. Ramel).
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90. HEDVIG ELISABETH CHARLOTTA, svensk drottning,

Karl XIILs gemål, f. 1759, t 1818. Förmäld 1774-

I marmor i N. Al. (n:r 366) osign.; här avbildad. H. 0,76.

Ktt exemplar i gips å Stockholms slott sign. »SERGELL f. 1780».

Andra gipsexemplar på Löfstad (Piper), sign. och dat., Finspångsam-

lingen 1894 (n:r 11 i kat.), senare på iVlogård, sign. »Serge11 f.».

Uppsala universitet, hovrättssekreteraren Durling (Stockholm), fri-

herrinnan Julie Malmborg (Stockholm), sign. »Sergell f. 1780». En-

ligt G. J. Ehrensvärds Dagboksanteckningar beställdes hennes byst

hos Sergel 1780.

I familjen C. Curmans ägo (Stockholm) finnes en ansiktsmask i lera,

som Sergel tydligen modellerat såsom förstudie till marmorbysten.

91. VON HÖPKEN, ANDERS JOHAN, greve, riksråd, statsman,

skriftställare, f. 1712, t 1789.

I marmor i Vetenskapsakademien, sign. »SERGELL f. 1783». Gips-

exemplar i N. JVL. (n:r 8^7), här avbiIdat, sign. »SERGELL f. 1781»

(har tillhört den Sackska samlingen på Bergshammar), på Stora

Sundby, sign. (Wedel), Bukowski 1919 bronserat, dat. 1781, inköpt

av herr N. V. Hagström (Råsunda), förr på Allonö. — Självbiografien

av 1785.

92. VON HÖPKEN ULRIKA ELEONORA, grevinna, f. von

Fersen, gift 1770 med kammarherren frih. Nils von Höpken; en av

»de tre gracerna» vid Gustav IILs hov, f. 1749» t 1810.

Bysten beställdes, enl. G. J. Ehrensvärds Dagboksanteckningar,

1780 för att sedan användas för den »Venus aux belles fesses», som

Sergel skulle utföra i marmor som motstycke till hans »Apollino»

(N. M. n:r 558). Gipsexemplar av bysten hos fröknarna H. och S.

Granberg i Stockholm, sign. »SERGELL f. 1781», å Bysta (Gripen-

stedt). Övedskloster (Ramel), Forsmark (af Ugglas), herr E. Caspar-

son, Saltsjöbaden (detta exemplar förr å Adlercrantz' Trångsund),

Bogesund (von Höpken); fanns även, enligt uppgift av N. N. Man-

delgren, bland överste Blums samlingar i Linköping på 1850-talet.

Utförd senast 1785 i något förändrad form å marmorstoden »Venus

aux belles fesses» (N. M. n:r 360). Se ovan n:r 38.

i2— 2 0l8s^. 89



93- KARL X GUSTAV, svensk konung, f. 1622, f 1660.

Kolossal byst i marmor av år 1796, som stått i ett litet, i antik

stil mot 1700-talets slut uppfört tempel i Karlsberg-parken. Detta

tempel, till vilket arkitekten Karl Gjörwell på uppdrag av Gustav III

uppgjort ritningen, var ursprungligen avsett att inrymma den Nep-

tunus i brons, som kungen ägde (n:r 3^1 i N. M. skulptursamL), och

därför kallat »Neptuni tempel»; upplåts efter Gustav III:s död åt

Sergels Karl X Gustavs byst. Enligt Sergels egen uppgift (Biogra-

fiska samlingen i Riksarkivet) utförde han bysten 1796 på Kungl.

M.a;:ts befallning för Krigsakademiens räkning för 400 Rdr banco. Som
bysten upprepade gånger varit utsatt för åverkan, har den undergått

reparation och förvaras numera i slottet.

Ktt exemplar i gips, här avbildat, som avviker i smärre detaljer

och därför icke kan vara avgjutning av marmor utan föregått denna,

har Nationalmuseum fått från Kungl. biblioteket 1870 (N. M.. n:r

633, H. 0,91).

94. KARL XIII, svensk konung, f. 1748, t 1818.

I marmor i Nationalmuseum (n:r 36^). Sign. »SERGKLL f. 1781».

H. 0,74. Här avbildad.

Ktt gipsexemplar å Rosersberg är dat. »Drottningholm 1779», tro-

ligen således den originalbyst, som Sergel då modellerade och som

hertig Karl samma år gav i julklapp åt Gustav III (G. J. Ehrensvärds

Dagboksanteckningar, I, sid. 451, samt A. v. Fersens Historiska skrif-

ter, IV, sid. 324)

Andra exemplar i gips i N. iVL. (n:r 635, från Kungl. biblioteket

1870), å Stockholms slott (i Västra gästvåningens Meleager-salong),

i Kungshuset i Karlskrona, hos Uppsala universitet (magasinerat),

hos Svea livgarde i Stockholm (avlämnat 1811; bronserat); på Mogård

(landshövdingen Axel Ekman), förr å Finspång (n:r 10 i 1894 års

tryckta katalog, dat. 1781, således avgjutning efter marmorn) m. fl.

ställen.

95. KARL XIV JOHAN, svensk konung (1818; kronprins 1810

—

1818), f. 1764, t 1844.

Redan i mars 1812 (brev av d. 23 till Tham af Dagsnäs, i Konst-
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akademien) säger sig Sergel skola börja med kronprinsens porträtt,

så snart benen kunde bära honom. I början av 181^, i brev till

Byström (d. 15 januari), »säger Sergel ännu, att han skall börja med
prinsens byst, så snart han orkar; och något senare (d. 26 febr.), att

»prinsens byst framskrider helt långsamt. Prinsen kommer sällan,

och jag kan blott arbeta en kvarts timme i sänder» (brev på Sponga).

Karl Johan visade Sergel stor aktning. Kn handteckning av S. visar

»Kronprinsen Karl Johans besök i Sergels ateljé d. 26 febr. 1813.

S. sjuk av långvarig gikt, blir av alteration över besöket återställd.»

S. omtalar även i ett brev av d. 7 maj till Byström ett besök av

Karl Johan. Bysten blev aldrig färdig (Franzéns minnesteckning

över Sergel i Svenska Akademien 1815). Om den ofärdiga bysten,

som var Sergels sista arbete, fullbordades av någon annan efter

mästarens död (Byström?), känner man ej.

96. KARL LUDVIG, markgreve av Baden-Durlach, Gustav IV
Adolfs svärfar, f. 1755, t 1801 (i Sverige).

Knligt bouppteckningen fanns hans gipsbyst i Sergels »stora atelier»,

men det säges icke uttryckligen att Sergel modellerat den, vilket dock

är troligt. Troligtvis har den kommit ur Sverige efter Gustav IV

Adolfs avsättning.

97. LOVISA ULRIKA, svensk drottning, Adolf Fredriks gemål,

f. 1720, t 1782, förmäld 1744.

I gips och blott naturlig storlek, osign. Exemplar å Drottning-

holm och hos Uppsala universitet. Säkerligen modellerad kort efter

Sergels hemkomst från Italien 1779, då han modellerade bysterna av

den kungliga familjens övriga medlemmar.

98. LOVISA ULRIKA.
I Vitterh., Hist. och Antikv. akademien (i Nationalmuseum) i mar-

mor, osign., kolossal storlek. H. 0,98.

Sergel omnämner i sin franska självbiografi (1785) en byst i mar-

mor av änkedrottningen. Förmodligen nu nämnda marmorbyst, som
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Gustav 1786 förärade akademien och då lät sätta upp i dess sessions-

rum (i »stora rundeln i Kungshuset», V., H. o. Ant. akademiens pro-

tokoll).

99. NOER, ERIK, grosshandlare, f. 1734, t 1797-

Byst i lera eller färgad gips, i naturlig storlek, utförd på 1780-

eller 1790-talet.

Sergel skall själv ha varit synnerligen belåten med detta arbete,

han var god vän med Krik Noer, vilken ägde en källare vid Tyska

brunn i Stockholm och var en förmögen man, som gav ståtliga mid-

dagar; i hans hus träffade Sergel stundom samman med framstående

män inom ämbetsmannavärlden, till exempel riksdrotset greve Wacht-

meister, skalden greve Joh. Gabr. Oxenstierna, greve A. F. Munck
m. fl. Bysten lär senare ha kommit med en av Krik Noers söner

till Bordeaux.

Detta enligt uppgift 1894 av Erik Noers sonson, grosshandlaren

Krik Noer i Stockholm, som sett bysten hos sin far.

I Noerska familjen i Stockholm förvaras ett porträtt av gamle Krik

Noer, målat i olja av John von Breda efter ovan nämnda byst, vilken

oaktat efterforskningar i Bordeaux icke kunnat påträffas.

Bysten omnämnes icke av Sergel i självbiografien 178^.

100. PASCH, JOHAN, dekorationsmålare, f. 1706, f 1769.

I bronserad gips, N. M. (n:r 850), sign. (bakpå) »SKRGKLL»,
plinten framtill inristat: »J. Pasch. Fondateur de Bellvue».

Då denna byst är så livlig i karakteristiken, att den synes vara

utförd ad vivum, och då den i anordning och utförande lika mycket

avviker från de byster Sergel utförde efter sin hemkomst från Rom
1779, som den är befryndad med den byst av fadern, som den unge

Sergel utförde redan 1759, är det tämligen säkert, att han modellerat

Paschs byst före sin utresa 1767.

Pasch inköpte och förskönade lägenheten Lögeboda vid Roslags-

tull utanför Stockholm; den kallades därefter Bellevue. Sergel säger

sig ha gästat Bellevue i sällskap med Rehn, och han kände Pasch

säkerligen väl, då såväl Pasch som Serglarne, far och son, hade ar-
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bete på kungliga slottet, och Pasch alltifrån 1750 ägde ett hus vid

JVLalmskillnadsgatan, snedt emot hovbrodörens.

Bysten omtalas e; i s;älvbiografien 1785.

101. FORTRAN, HENRIK GABRIEL, finsk universitetslärare och

forskare, f. 1759, t 1804.

JMarmorbyst, uppbrunnen i Abo 1827. Några år efter Porthans

död insamlades en särskild Porthansfond i Finland. För 1000 Rdr

bko härur beställdes hos Sergel hans marmorbyst att uppsättas i det

nya akademihusets i Abo bibliotek.

Bysten var under arbete 1812, då Cainberg höll på med densamma

i Sergels ateljé (se Sergels brev till Byström d. 30 juli och d. 5—

9

no v. 1812). 1813 var den färdig. Kom i slutet av september

till Abo och avtäcktes d. 14 december 1816. Förmodligen är det också

den, som Sergel i brevet d. 15 januari 1813 omnämner såsom färdig:

»troligen är det den sista marmorbyst, som kommer att utföras under

mina ögon». Enligt Franzén (Minnestal i Sv. Akademien 1815 och

1839) var Porthans byst »det sista i marmor utförda verk av Sergels

hand» och »honom värdigt». Tengström kallar den »rätt lik».

Sergel hade själv aldrig sett P. utan måste komponera bysten efter

ett äldre målat porträtt och efter beskrivningar. Flera avgjutningar

togos, en ägdes av Franzén och brukade stå på hans skrivbord, en

i universitetets i Helsingfors myntkabinett, en stod kvar i Sergels atel-

jé vid hans död. Fotografien här, sid. 115, är tagen efter ett trä-

snitt i \Vilh. Lagus, Strödda blad, II, 1878. Sjöstrand utförde 1857 i

gips en något fri efterbildning av bystens huvud.

102. RAMEL, HANS, friherre, överste, f. 1752, t 1799-

I marmor och naturlig storlek, sign. »J. SERGELL 1785»; under

bysten inristat »Parenti optimo». På Ovedskloster (frih. Ramel).

103. REUTERHOLM, GUSTAVADOLF, friherre, president, f.

1756, t 1813.

I marmor i N. M. (n:r 371), sign. »J. SERGELL S. 1794»-
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Gipsmodellen till denna marmorbyst: förr i Finspång-samlingen (n:r

16 i 1894 års tryckta katalog), sign, »SKRGELL 179^»., , nu på JMo-

gård.

Ett annat, här avbildat gipsexemplar, förr på Wi;k i Uppland, nu

på Säbylund (Lewenhaupt), synes vara daterat 1794 nien avviker

från marmorexemplaret däri, att i stället för korset på bröstet sitter

nu serafimerkraschanen (Reuterholm blev nämligen serafimerriddare

1794)-

Andra gipsexemplar på B;ärsgård (frih. Gyllenstjerna), på Björk-

sund (greve Mörner), hos kammarherre Toll (Stockholm), herr S. J.

Svenson (Lydinge), domänintendenten B. v. Wolfram (Uppsala).

Enligt N. Ni. JVlandelgren fanns ett exemplar på Stegeborgs herrgård

1847.

104. RIDDERSTOLPE, KARL JOHAN, friherre, riksråd, f. 1719,

t 1785.

I marmor i naturlig storlek, sign. »S. f. 1786», på Fiholm i Väst-

manland (greve Ridderstolpe).

Äldre man i den s. k. »svenska» dräkten, med sjukligt utseende,

vilket senare kan förklaras av att Sergel modellerade bysten under

Ridderstolpes allra sista tid.

Gipsavgjutning (utförd 1917) efter Fiholms-bysten: i N. M. (n:r 1069),

här avbildad.

105. SCHEFFER, KARL FREDRIK, greve, riksråd, f. 1715,

t 1786.

I marmor i N. M. (n:r 370), sign. »SERGELL f. 1783». H. 0,73. Här
avbildad.

Gipsexemplar på Forsmark (frih. af Ugglas), sign. »J. SERGELL
f. TORESO 178 1», samt i skulptören J. P. Molins familj, Stockholm,

sign. »SERGELL f. TORESJÖ 1781». Detta senare härstammar

enligt traditionen från Sergelslärjungen Fogelbergs samling på gamla

Beridarbanans tomt, där som bekant Sergels ateljé och bostad voro

belägna.

Enligt brev i Sergelska familjens ägo modellerade Sergel bysten

under julen 1780—81 på Tyresjö, där SchefFer bodde.
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106. SERGELL, KRISTOFFER, hovbrodör, f. i Jena 1693, f i

Stockholm 1773; Johan Tobias Sergels far.

Gipsbyst å Sergelska egendomen Sponga i Södermanland, sign.

»C. Sergell. 1. SERGKLL f. 17^9». Ar mycket befryndad, ehuru

icke alldeles lika med marmorbysten. I marmorbysten vrides huvu-

det något åt sidan, rynkorna å panna och kinder äro mera marke-

rade o. s. v. Gipsbysten är således icke en avgjutning av marmorn,

snarare utförd före denna. JMen även marmorbysten är säkerligen

utförd före Sergels italienska resa. Sergel omtalar den icke i sin

självbiografi.

107. SERGELL, KRISTOFFER.
I marmor i N. JM. (n:r 907), osign.

Inköpt i konsthandeln år 1900 (Bukow^ski n:r 635, i tr. kat n:r 133).

108. SERGEL, JOHAN TOBIAS, f. 1740, t 1814.

Självporträtt, i bränd, blekt ljusröd lera, sign. »SERGKLL FAIT
LUIMÉME 1793 POUR SON AMI NOER». H. 0,60. På Ser-

gelska egendomen Sponga i Södermanland.

En gipsavgjutning i N. JM. (n:r 935, här avbildad), skänktes av fa-

miljen Sergel 1902, ett andra exemplar i Konstakademien.

109. SOFIA ALBERTINA, svensk prinsessa, Gustav IILs syster,

f. 1753, t 1829.

I marmor i N. JM. (n:r 368), osign. (här avbildad). JMotstycke till

marmorbysterna i N. JM. av Sofia JMagdalena och Hedvig Elisabeth

Charlotta. Har förr förvarats i Arvfurstliga palatset, från 1915 i Kung-

liga slottet i Stockholm.

Gipsexemplar i Nordiska museet (från Stenbockska samlingen i

Hälsingborg), å Harg (Beck-Friis), Nynäs (Gripenstedt), Hamilton-

house (förr), familjen Bagge i Jönköping m. fl. st.; modellerad 1779—80.

110. SOFIA MAGDALENA, svensk drottning, Gustav IILs gemål,

f. 1746, t 1813.
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I marmor i N. M. (n:r 363), sign. »SERGELL f. 1783» (härav bildad).

Ett gipsexemplar i Kungliga slottet i Stockholm (i JMeleager-salon-

gen i Västra gästvåningen.)

Bukow^ski 1905 (Chr. Hammers saml.).

1782 gavs ett exemplar av danska sändebudet i Stockholm greve

Reventlow till Konstakademien i Köpenhamn (Meier: Efterretninger

om Widevelt).

Bysten modellerades jämte konungens, den lille kronprinsens, her-

tig Karls och hans gemåls, prinsessan Sofia Albertinas och Fredrik

Adolfs kort efter Sergels hemkomst 1779.

111. SPARRE, KARL, friherre, överståthållare i Stockholm (1773

—91), riksråd, f. 1723, t 1791.

I marmor (något rödlett) på Börsen i Stockholm, i kroppsstorlek,

sign. »SERGELL MDCCLXXXIV».
Bysten står i den s. k. lilla börssalen i en väggnisch på en liten

rund marmorfot å kubisk sockel av grå spräcklig granit; den senare

har en latinsk inskrift i guld: »Carolo Sparre . . . posuere cives. Stock-

holm iVLDCCLXXXII», och kanske uppsattes den redan då i gips,

fast marmorn först två år senare blev färdig.

Gipsexemplar å Stafsund (Klinckowström; här avbildat; enl. upp-

gift dat. 1771), Trolle-Ljungby (Wachtmeister), Bogesund (v. Höpken),

JMariedal (greve Sparre), hos överståthållarinnan Dickson, f. Sparre.

112. TROLLE, HENRIK AF, generalamiral, f. 1730, t 1784

I marmor 1 något mer än naturlig storlek 1 mönstersalen å Karls-

krona varv. Sign. »I. SERGELL f. MDCCLXXXIV». Ovanför bys-

ten en inskrift: »upprest av Gustav III».

Gipsexemplar i sjöofficersmässen i Karlskrona, å Bysta (Gripen-

stedt), i Konstakademien (n:r ^2 i tr. katalog 1904, här avbildat).

113. TFAHRENDORFF, JOAKIM DANIEL, grosshandlare i

Stockholm och brukspatron, titulerad kommerseråd, f. 1726, t 1803.

I marmor på Åkers styckebruk. H. (inberäknad den kubiska plin-

ten) 0,66.
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I hovmarskalken M.. v. Wahrendorffs testamente av 1859 nämnes

denna byst i hans ägo: »Commerse-Rådet von ^Vahrendorffs bröst-

bild af Sergell».

I mars 1812 skriver Sergel till Byström i Rom: »Cainberg har ut-

fört AV^ahrendorffs byst, vars modell du känner till, utan korrekthet,

utan känsla, och ömkligt arbetad, med ett ord i högsta grad försum-

mad, Jag skall se till, om jag kan råda bot därpå, så att bysten

blir dräglig, aldrig någonsin kommer den att likna min modell.» D.

30 juli 1812 skriver Sergel ytterligare: »Le buste de Wahrendorff

n est pas fini å beaucoup prés.» Annu på hösten var den icke färdig

(se brevet le ^ 9:bre 1812).

114 OKÄND ung man.

Byst i lera på gipsfot. Sign. bakpå gipsfoten »SERGELL f.».

Bakpå bysten inristat i leran »AMICVS AMICVM».
H. (med gipsfoten) 0,59.

Gåva av professorskan JVLolin 1912. Hennes man, skulptören prof.

J. P. Molin, inköpte bysten ur Bengt Fogelbergs kvarlåtenskap.

101. H. G. Porthan.
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115. ABILDGAARD, NICOLAI ABRAHAM, L i Köpenhamn

1742, t 1806, dansk figurmålare.

Thorvaldsens JVLuseum (skänkt dit 1917).

Konstakademien i Köpenhamn, osignerat ex. Htt annat och bättre

ex., bronserat, i Kunstmuseet därstädes, dat. 1794, kommet från A:s

familj, avbildat i Kunstmuseets Aarskrift, Khvn 1814, sid. 115.

116. ABILDGAARD, PETER KRISTIAN, f. 1740, t 1801, dansk

veterinär, professor. Han var känd här i Sverige som författare i sitt

fack; ledamot av Svenska Vetenskapsakademien 1790. Några av hans

skrifter översattes på svenska (Stockholm 1785, 1793, 1802).

Kn gravyr efter Sergels medaljong, graverad av A. Flint, finnes i

Anatomiska institutionens i Lund porträttsamling.

A. besökte Stockholm i sällskap med sin landsman greve Bille Brahe

1800. A:s porträttmedaljong sändes efter honom till Danmark, men
förgicks på vägen. Dock funnos avg;utningar ännu långt senare kvar

i Stockholm. JVLiller såg ett ex. här och berömmer det mycket. Se

JVLiller: »De skonne Kunsters Tilstand i Sverrig», Khvn 1831,

117. ? ACREL, OLOF AF, f. 1717, t 1806, ryktbar kirurg.

Nationalmuseum (n:r 639). Jfr ett ex., numera söndrigt, i Serafimer-

lasarettet, ett i Frimurarebarnhuset vid Kristineberg, ett hos med.

d:r C. Malmsten (Stockholm). Ovisst om av Sergel.
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118. ADELCRANTZ, KARL FREDRIK, L 1716, t 1796, friherre,

överintendent.

Nationalmuseum (n:r ^{17), dat. 1767, och 479' sign. »I. T. S.» utan år,

Uppsala universitet (sign. »I. T. S.» utan år). Konstakademien. Grönsö

(v. Khrenheim).—Självbiografien 1785. Bouppteckningen. Berzelius.

119. ADLERBETH, GUDMUND GÖRAN, f. 1751, t 1818, fri-

herre, statsråd (1809), riksantikvarie, skaId.

N. M. (n:r 810) otydligt sign. och dat.: 180^?, Fullerö (greve Cron-

stedt), sign. »Sergell f. 1808» (3), Uppsala universitet (ett andra ex. enl.

uppgift sign. »Sergel f. 1783» (!), magasinerat). — Bouppteckningen.

Berzelius. Renström. Konstakademien, dat. 180^?

Litografi av Cardon och Salmson. Knligt den förre modellerad

av Sergel 1783 (!)

120. ? ADLERCREUTZ.
Enligt uppgift av kammarherre Toll fanns på Hjularöd en, seder-

mera sönderslagen, Sergelsk medaljong av en Adlercreutz, okänd vil-

ken: en herre »med mycket skarp profil, krokig näsa och insjunken

mun med nordstjärneorden sittande midt för näsan».

121. ALSTRÖMER, PATRIK, f. 1753, t 1804 friherre, kommerse-

råd, industri- och köpman.

Vetenskapsakademien. Familjen Alströmer (Stockholm). Fredriksdal

(i Småland). Säbylund (greve Lewenhaupt). Koberg (?Silfverschiöld).

Hovrättssekreteraren Durling. — Självbiografien 1785. Bouppteck-

ningen. Berzelius. Renström.

Graverad av J. F. Martin 1781 med påskrift »Tobias Sergell inv:t».

122. ANCKARSVARD, MIKAEL, f. 1742, t 1838, greve, lands-

hövding, generallöjtnant.

Familjen Adlersparre (Stockholm), sign. »Sergell». FoUnäs (von

Horn). Bysta (Gripenstedt), sign. »Sergell», Sjöofficersmässen i Karls-

krona. Herr A. V. Hagström (Råsunda). Magister Arne Jorgensen

(Helsingfors; kommer från Ehrensvärdska godset Hertonäs). — Bo-

uppteckningen. Renström.
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123. ARFWEDSON, KARL KRISTOFER, L 1735, 1 1826, köpman,

»kommerseråd».

Bankdirektör J, Arfwedson (Stockholm), sign. Broby (Arfwedson),

Familjen Michaelson (befryndad med Arfwedsons), sign. »SERGELL
i783».KonsulJ. Arfwedson i Genua (1890-talet), exemplaravbrändlera.

Brukspatron Nordenson (1890-talet). — Självbiografien 1785. Boupp-

teckningen. Berzelius.

Sergel var umgängesvän med Arfvv^edson. Hans minnesvård finnes

i Stockholms Storkyrka.

124. ARFWEDSON, KATARINA CHARLOTTA, f. von Langen-

berg, f. 1755, t 1834, gift 1772 med föregående.

Broby (ArfWedson). Familjen JMichaelson (Stockholm), befryndad

med Arfwedsons, sign. »Sergell f.». Brukspatron Nordenson år 1898.

— Självbiografien 1785. Bouppteckningen. Berzelius. Enligt famil-

jetraditionen modellerad samtidigt med mannens medaljong.

125. ARMFELT, GUSTAV MAIJRITZ, f. 1757, t 1814 friherre,

hovman, diplomat.

Uppsala universitet. Löfstad (Piper). Stjärnsund (Cassel), sign. och

dat. 1783. Nykvarn (Olbers). Frk. Wernqvist (Stockholm). Gross-

handlaren P. Swartz (Norrköping). Tjälvesta (Burenstam, 1890-talet),

sign. »Sergell 1783». Konsthandeln. — Självbiografien 1785. Boupp-

teckningen. Renström.

Graverad av J. F. Martin och Bolling.

126. BANER, JOHAN, f. 1596, t 1641, friherre, fältmarskalk.

Stor bronsmedaljong insatt å fotstället till Gustav II Adolfs ryttar-

stod i Stockholm.

Kontrakt med Sergel om de fyra medaljongernas utförande 1781,

se G. Göthe, Johan Tobias Sergel, sid. 146. Jfr medaljongerna av

v. Königsmarck, Torstenson, Wrangel, vilkas porträttnatur är svår att

konstatera.

Se avbildning n:r 41 b.
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I en av Sergels skissböcker finnes ett tecknat profilporträtt med

Baners namn; denna teckning synes vara en förstudie till bronsme-

daljongen.

127. »BARNEKOW^, baron», (?Kjell KristolFer, kapten, hovjägmäs-

tare, f. 1730, t 1818, eller troligare Adolf Fredrik, kammarherre, f.

1744 t 1787).

Bouppteckningen. Berzelius.

Sergels självbiografi av 178^ nämner bland medaljongerna »le Baron

Bernegau». Likaså Renströms lista. Bland Sergels handteckningar

finnes ett porträtt av »B. Bernego». På Sergels tid förekomma två

herrar Bernegau (släkten härstammar från Kurland), den ene kam-

marskrivare, den andre tullförvaltare (enl. Klerckerska samlingen och

Stockholms stadskalender), men någon »baron» B. omtalas ej. JVled

kännedom om Sergels klena och förfranskade stavning är det ju icke

alldeles orimligt att gissa, att »Bernegau» betyder »Barnekow», i syn-

nerhet som »Bernegau» ej förekommer i de bättre stavade förteck-

ningarna: bouppteckningens och Berzelius', utan endast i Sergels själv-

biografi och på Renströms lista.

128. BECK-FRIIS, JOAKIM, f. 1722, t 1797, greve, riksråd.

Berzelius. (Jfr ovan n:r 72 marmorbysten av 1793 på Börringe

kloster.)

129. BELLMAN, KARL MIKAEL, f. 1740, t 1795. Skald.

I järn å den av Svenska Akademien uppresta gravvården på Klara

kyrkogård i Stockholm. I gips i N. M.. (n:r 638), Konstakademien,

Vetenskapsakademien, Uppsala universitet m. fl. offentliga och en-

skilda samlingar. Författaren känner till mer än 20 exemplar, de

flesta daterade 1787. Ingen av de Sergelska medaljongerna har varit

så spridd. Aven i Finland, på det Armfeltska godset Aminne, finns

ett exemplar. — Graverad av J. F. Martin på titelbladet till första

upplagan av Fredmans epistlar. Medaljongen har användts för alla

de tre medaljer, som slagits över Bellman. J. G. Carlén (i föror-
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det till Bellmans dikter) vet berätta, att den Sergelska medaljongen

av personer, som känt Bellman, ansågs vara »utomordenligt lik».

Sergel och Bellman voro goda vänner. Om deras förhållande se

L. Looström, Johan Tobias Sergel. En gustaviansk tidsbild, samt

G. Göthe, Johan Tobias Sergel. Hans levnad och verksamhet.

130. BENZELSTJERNA (7MATTIAS, f. 1713, t 1795, statssek-

reterare).

Bouppteckningen. Berzelius. Renström.

131. BERGMAN, TORBERN OLOF, f. 1735, t 1784 naturforskare,

professor i Uppsala.

Nationalmuseum (n:r 4^5). Gripsholm (n:r 1071), sign. »Sergell f.

1782». Vetenskapsakademien (i;ärn). Läkaresällskapet i Stockholm.

Västgöta Nation i Uppsala, sign. och dat. 1782. — Självbiografien

178^. Bouppteckningen.

132. »BEW^E», fru. Troligen Anna Brita Cajana, f 1784, 44 år

gammal, gift med borgmästaren i Stockholm Karl Anton Bewe.

Självbiografien av 1785: »Aladame la défunte Beve». Hos Berze-

lius förekommer: »fru Dewe», hos Renström: »fru Deuve»?

133. BJÖRNRAM, GUSTAV, f. 1743, t 1801, mystiker, »kongl.

sekreterare», handsekreterare hos hertig Karl.

Gripsholm (kat. 1883, n:r 1075). Sergels självbiografi 1785.

134. BJÖRNSTAHL, JAKOB JONAS, f. 1731, t 1779, orientalist,

resebeskrivare.

Nationalmuseum (n:r 4^3)' i vanligt stort format. Familjen Cur-

man i Stockholm äger den vackra, här avbildade lermodellen till den

mindre gipsmedaljongen, varav exemplar finnas å Gripsholm (n:r 1450),

Nordiska museet (förgyllt), FuUerö (Cronstedt), universitetet och Söder-

manlands Nation i Uppsala. — Graverad av J. Gillberg och J. F.
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JMartin. Enligt inskrift på Gillbergs gravyr, som pryder Björnståhls

»Resa», La delen 1780, modellerad av Sergel i Rom 1772. Om Björn-

ståhls bekantskap med Sergel se G. Göthe, Johan Tobias Sergel,

sid. 47 O- följ.

135. »BLACHE, fru», BLACHET, i sitt 2:a gifte fru Sahlström.

I sitt första gifte mor till de två följande. Familjen Blachet är en

Stockholms-familj, som ännu finnes där.

Stjärnvik (Bergvall). Hovrättssekreteraren Durling. — Bouppteck-

ningen. Berzelius. Renström.

1^6. yyBLACHE, mademoiselle». Fröken BLACHET som ung,

dotter av fru Blachet (n:r 135), sedermera gift med kommerserådet

Wellander.

N. JVL. (n:r 922, inköpt hos Bukowski 1901, kat. 140, n:r 97). —
Bouppteckningen. Berzelius.

137. »BLACHE, herr», såsom barn, sedermera löjtnant å S:t Bar-

thélemy. Son till föregående n:r 135.

Stjärnvik (Bergvall). Hovrättssekreteraren Durling (Bukowski, kat.

140 år 1901, däri n:r 96). — Bouppteckningen.

138. BOLANDER, LARS, f. 1731?, t 1795, ledamot av Konstaka-

demien, ornamentsmålare i överintendentsämbetet, djur- och blomster-

målare i Oudrys maner, av Gustav III anställd vid teatern som de-

korationsmålare.

Ett exemplar, sign. »SERGELL 1767», i Forssellska familjen (Stock-

holm).

Bolander var ungdomsvän med Sergel. Han förekommer i senare

år i Sergels karikatyrteckningar som deltagare i konstnärernas glada

sällskapsliv i Stockholm.

139. BONDE, CARL GÖRAN, friherre, excellens, f. 1757, t 1840.

Bysta (Gripenstedt); tillskriven Sergel av N. Sjöberg i »Svenska

slott och herresäten».
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140. BOSSI, GIOVANNI DOMENICO, f. i Triest 1767, t i Miin-

chen 1853, italiensk miniatyrmålare, vistades i Sverige 1796— 1812

med avbrott 1802— 1805 i S:t Petersburg.

Bouppteckningen. Berzelius.

141. BRAHE, MAGNUS FREDRIK, f. 1756, t 1826, greve, excel-

lens, landtmarskalk 1800.

Beylons villa vid Ulriksdal (Celsing), sign. »SERGELL 1812».

Kristineberg (Frimurarebarnhuset), sign. »SERGELL f. 1812». Ett

ex. i brons å minnesvården över JVl. F. Brahe vid Rydboholm.

142. BRAHE, ULRIKA KATARINA, f. friherrinna Koskull, den

föregåendes maka, f. 1759, t 1805.

Beylons villa vid Ulriksdal (Celsing), sign. »SERGELL 1812».

143. y>BUNGE, grevinna».

Antingen friherrinnan Elsa Beata Wrede, f. 1734, t 1819, g. med

hovkansleren greve S. Bunge, eller friherrinnan Johanna Constantia

Creutz, f. 1770, t 184^, g. m. överhovjägmästaren greve Al. Bunge.

Bouppteckningen. Berzelius. Renström.

144. CARLSSON, JOHAN GUSTAV VON, f. 1743, t 1801, stats-

sekreterare, president, ägare till iVLälby i Södermanland.

Greve C. A. Ehrensvärd (Stockholm), sign. »SERGELL». Lin-

köpings domkapitel, sign. »SERGELL». Brukspatron Helling (Stock-

holm, förr Mälby), sign. »SERGELL». Fliseryd (Nordenankar).

På JMälby fördes ett gladt sällskapsliv, där även Sergel var gäst

på 1790-talet, likasom K. A. Ehrensvärd, J. G. Oxenstierna, Bellman

m. fl. litterära och artistiska gustavianer. I en stor sal sutto flera

av Sergel modellerade gipsmedaljonger (Linnérhjelms Bref under

resor 1 Sverige, 1797).

145. CHALMERS, WILLIAM, f. 1748, t 1811, köpman, stiftaren

av »Chalmerska slöjdskolan» i Göteborg, medlem i Trollhätte kanal-

bolags direktion.
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Nya Trollhätte kanalbolag, sign. »SERGELL 1800». Chalmers tek-

niska läroanstalt i Göteborg.

146. CHAFMAIS, FREDRIK HENRIK AF, f. 1721, t 1808, v.

amiral, det nyare svenska skeppsbyggeriets grundläggare.

I vit marmor i örlogsvarvets modellsal i Karlskrona.

Marinförvaltningen, sign. »SERGELL f. Carlscrona». Stationsbe-

fälhavarens i Stockholm expedition och kansli. Rosersberg. Athe-

näum i Helsingfors. S;öofficersmässen i Karlskrona. Blekinge mu-

seum samt hos flera enskilda familjer: Gripenstedt (Bysta), Adler-

sparre. Koskull (1884 Svenneby), Meister, Molin, Hernmarck, Bjerre,

hos Bukowski 1917.

CLAIRFELT. Se nedan De Geer af Finspång, Emilia Fredrika

Aurora.

147. CREUTZ, GUSTAV FILIP, f. 1731, t 1785, greve, skald,

diplomat.

Nationalmuseum (n:r 60^). Uppsala universitet, sign. utan årtal.

Museet i Västerås (i bly). Bukowski år 1889 (från familjen Asp,

Stockholm), sign. »SERGELL f.». Malmgård i Nyland (Creutz).

Nämnes ej i självbiografien 178^, men väl i bouppteckningen samt

i Berzelius' och Renströms listor.

Ett exemplar fanns jämte flera andra Sergelska medaljonger ännu på

1860-talet å den Rothoffska egendomen Lagersberg nära Eskilstuna.

Dessa medaljonger flyttades sedan till Strängnäs och brunno upp

vid en eldsvåda.

148. CRONSTEDT, KARL JOHAN, f. 1709, t 1779, greve, presi-

dent.

Fullerö (Cronstedt), sign. »SERGELL 1767». Grönsö (v. Ehren-

heim), dat. 1767. Konstakademien (avgjutning efter Grönsö-exem-

plaret). Nationalmuseum (n:r 848).
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CRONSTEDl) ADOLF FREDRIK ULRIK, i. 1748. t 1829, greve,

landshövding; son till Karl Johan.

149. Som ung man, sannolikt porträtterad samma år som fadern (1767).

Fullerö (Cronstedt).

150. Som gammal man.

Fullerö (Cronstedt). Västerås museum, i bly, sign. och dat. 1801;

överlämnad ;ämte följande från domkyrkan. Hans medaljong ur-

sprungligen avsedd för ett epitafium i kyrkan, eller både grevens

och grevinnans för familjegraven, som dock enligt grevens testamen-

tariska förordnande efter hans frånfälle skulle tillmuras.

151. CRONSTEDT, JULIANA, född friherrinna Duwall, den fö-

regåendes maka, f. 1759, gift 1777, t 1789.

Fullerö (Cronstedt), osign. I bly i Västerås museum. — Självbio-

grafien 178^. Se föregående.

152. D^FEL,HEDVIGKATARINA, f. Wertmiiller, f . 1757, 1 1804

gift med kaptenen vid fortifikationen Fredrik Ludvig Daevel.

Överbibliotekarien af Petersens (Lund).

Bouppteckningen.

153. DALIN, OLOF VON, f. 1708, t 1763, vitterhetsidkare.

Nationalmuseum (n:r 47^)' sign. »I. S. f.». Drottningholm. Grönsö

(v. Ehrenheim). Jönköping (von Sydow), sign. »I. S. f.». — Boupp-

teckningen. Berzelius.

Ett snarlikt porträtt av Dalin är enligt inskrift »graverat av J.

Gillberg, modellerat av D. Fehrman».

154. DE GEER AF LEUFSTA, CHARLES, friherre, f. 1720, t

1778, kammarherre, naturforskare.

Medaljong av marmor å gravvården i Uppsala domkyrka, gips å

Drottningholm; medaljongen sitter i Lovisa Ulrikas naturaliekabinett
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jämte Klingenst; ernås, Vallerius' m. fl., vilka härstamma från »Lar-

clievéques atelier», möjligen av dåvarande eleven Sergel. Grönsö

(v. Ehrenheim).

155. DE GEER AF LEIJFSTA, GUNILLA, f. grevinna Bielke,

f. 1771, t 1815, 1795 g. med kammarherren friherre Louis De Geer,

den föregåendes son.

Christineholm (Wachtmeister), sign. »SKRGKLL 1800». Natio-

nalmuseum (n:r 755), sign. »SERGELL 1800». — Bouppteckningen. —
Den medalj, graverad av C. Enhörning, som slogs över henne 1812

(B. E. Hildebrand, Minnespenningar över enskilda sv. män och

kvinnor, sid. 280), synes vara utförd efter Sergels medaljong.

156. DE GEER AF FINSPÅNG, JOHANJAKOB, Li^^y, t 1809,

friherre, kammarherre hos Lovisa Ulrika, överkammarherre hos

Fredrika Dorotea Vilhelmina, ledamot av Konstakademien och

Musikaliska akademien, bodde på Finspång.

Landshövding A. Ekman (Mogård), sign. »SERGELL 1796. Fin-

spång». — Bouppteckningen. Berzelius. Renström.

De Geer var umgängesvän med Sergel och K. A. Ehrensvärd.

Sergel gästade Finspång 1794» ^79S' ^79^' ^79^> 1800. Han lär ha

uppgjort planen till det »Auroras tempel», som De Geer lät uppbygga

i Finspångs park och som ännu i dag prydes av de medaljongpor-

trätt (i järn) av De Geers maka och två döttrar — alla tre vid namn

Aurora — som Sergel troligen 1796 modellerat. Se följande. — Bo-

uppteckningen. Berzelius. Renström.

157. DE GEER AF FINSPÅNG, FREDRIKA AURORA, f. gre-

vinna Taube, den föregåendes maka, f. 1753, t 1806.

Finspång; finnes i järn i »Auroratemplet», i brons å den av Sund-

vall ritade minnesstenen i parken. Graverad av L. Cumelin. Se

föregående.



158. DE GEER AF FINSPÅNG, CHARLOTTA AURORA, L

1779, t i8^4' S^^^
^-'^ ^79^ med greve N. Gyldenstolpe, 2:0 181 1 med

greve G. af Wetterstedt. Dotter till föregående.

Nationalmuseum (n:r 645, liar tillhört Marianne Ehrenström), sign.

otydligt »S . . .». Ktt exemplar förr hos fru H. JMosander (Stockholm),

sign. »S ... f.». Bokförläggaren Wahlström (Stockholm), sign. »\

S.» (från Klingsta). Ett exemplar av järn i -»Auroras tempel» vid

Finspång. — Bouppteckningen (»grevinnan Gyldenstolpe»).

159. DE GEER AF FINSPÅNG, EMILIA FREDRIKA AU-
RORA, f. 1782, t 1828, hovfröken hos Fredrika Dorotea Vilhel-

mina, gift 1810 Clairfelt, senare Piper. Syster till föregående.

Finspång, av järn i »Auroras tempel»; se Johan Jakob De Geer.

— Berzelius. Renström.

160. DE LA GARDIE, JAKOB GUSTAV, f. 1768, t 1842, greve,

general, excellens.

JVLaltesholm (De la Gardie); fanns på Löberöd 18^2. Kristine-

berg (Frimurarebarnhuset), sign, »SERGELL f. 1807». — Boupp-

teckningen. Berzelius.

Greve De la Gardie skriver till sin maka d. 13; dec, 1805: »Ser-

gell har gruvligen plågat mig för att göra min medaljong» (De la

Gard. arkiv. IX, 20).

161. DE LA GARDIE, KRISTINA AMALIA HEDVIG ADE-
LAIDE, f. grevinna Sparre, f. 1778, f 1811, gift 1799 med före-

gående.

Greve De la Gardie skriver till sin maka d. 20 dec. 180^, att

hennes »medaljong av Sergel förklarades av alla ganska lik» (De la

Gard. arkiv. XIX, 31).

162. DESPREZ, JEAN LOUIS, f. 1737, t 1804 levde i Sverige

från 1784 till sin död. Arkitekt, målare, tecknare, gravör.
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a. Konstakademien. Graverad, av Fredrik Erik JVLartin (Konstaka-

demiens utst. 1808).

b. Nationalmuseum (n:r 703), sign. »SERGELL 179/I». Jfr ett

av Sergel med tusch tecknat huvud (i N. JM.) med påskrift »Deprez

ond».

Bouppteckningen. Berzelius. Renström.

163. DES ROCHES, herr J. eller fru J. M. H. Des Roches? Hon
och hennes man sägas ha räknats bland de mera framstående med-

lemmarna i den kungl. franska teatertrupp, som uppträdde i Stock-

holm 1753— 1771- Han var »lektor hos konungen», f 1796. Hon

t 1801. Hennes porträtt i miniatyr å elfenben, målat av N. Lafren-

sen d. y.y troligen 1771—72, Nationalmuseum (n:r 109, från Drott-

ningholm).

Bouppteckningen (»De Roche»). Berzelius (»Deroch»). Renström

(»Déroche»?).

164. ECKERMAN, BEATA CHARLOTTA, i. 1758, t 1790, var

1776— 1781 anställd som aktris och sångerska vid Kgl. operateatern i

Stockholm.

Självbiografien 1785 (»Madielle Ekerman»). Bouppteckningen (bå-

de »mamsell Ekerman» och »Charlotte Ekerman»). Berzelius (både

»Charlotta Åkerman» och »madem. Åkerman»). Renström (både

»JMademoiselle Åkerman» och »Ch. Åkerman»).

165. EHRENSVARD, AUGUSTIN, f. 1710, t 1772, greve, fältmar-

skalk.

Vaxpoussering, starkt skisserad, osignerad, men säkerligen av Ser-

gel och troligen ett förstudium till bysten eller möjligen till en me-

daljong, som lär ha funnits på Savolaks egendom i Finland men

förgåtts i eldsvådan 1880. Se frih. V. Al. von Born: Beskrifning och

Historia om Savolaks egendom i Perno socken (2:a uppL, Helsing-

fors 1898).
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Konteramiral greve C. A. Ehrensvärd (Stockholm). Förr på Tos-

terup.

166. EHRENSVÄRD, KARL AUGUST, f. 1745, t 1800, greve,

generalamiral, konstfilosof.

Konteramiralen greve Ehrensvärd. (förut på Tosterup). Nationalmu-

seum (n:r 1108). Vetenskapsakademien. Rosersberg. Haga. Dom-
kapitlet i Linköping. Uppsala universitet (tre ex.). Stationsbefäl-

havaren och sjöofficerssällskapet i Stockholm. Sjöofficersmässen i

Karlskrona. Wedeby (som ägts av Ehrensvärd), Bysta (Gripen-

stedt), Liatorp (Ehrensvärd), Hjalmarsberg (Petersén), hovrättssek-

reteraren Durling, herr Hagström (Råsunda) m. fl. enskilda samlin-

gar. De flesta exemplaren sign. »AMICUS AMICUM».
Självbiografien 1785. Bouppteckningen. — Graverad av Lundgren

i tidskriften Svea 1820.

167. EHRENSVÄRD, SOFIA LOVISA E., f. Sparre, f. 1761, t 1832,

den föregåendes maka 178^, statsfru.

Greve C. A. Ehrensvärd (Stockholm; förut på Tosterup) — Själv-

biografien 178^. Medaljongen förekom på den Byströmska auktio-

nen 1849. Bland Ehrensvärds teckningar i Nationalmuseum finnes

en med påskrift »Sergell modellerar grefvinnan Ehrensvärds medail-

lon på Dömmelstorp». Först 1796 köpte emellertid E. Dömestorp;

påskriften är sålunda troligen gjord av en främmande hand eller gäl-

ler den en andra medaljong.

168. EHRENSVÄRD, GUSTAVJOHAN, f. 1746, t 1783, friherre,

kammarherre hos Gustav III ss. kronprins, envoyé, memoarför-

fattare.

Självbiografien 1785. Renström. — JVledaljongen bör vara model-

lerad senast 1780, då Ehrensvärd lämnade Sverige.

169. 7EKEBLAD, KLAES JULIUS, f. 1742, t 1808, generalmajor,

landshövding.



Medaljongen omnämnes varken i självbiografien eller i någon av

förteckningarna vid Sergels frånfälle. I »Svenska hem i ord och

bilder» 1914, sid. 126, uppgiven såsom befindig i det v. Sydow^ska

hemmet i Jönköping och där tilllskriven Sergel.

170. ? ELGENSTJERNA, NILS VILHELM, f. 1785, t 1824 lä-

kare, professor.

IVLedaljongen omnämnes endast i Renströms allt annat än nog-

granna lista och där under titeln »räntmästaren Kllstjerna»! Möjli-

gen har Sergel modellerat den ovannämnde Vilh. Elgenstjerna, som

var den, som 1812 väckte motion vid riksdagen om att på statens

bekostnad resa en minnesvård åt Sergel?

171. ESSEN, HANS HENRIK VON, f. 1755, t 1824, greve, ge-

neral, statsråd, riksståthållare i Norge.

Nationalmuseum (n:r 754)1 sign. »SKRGKLL 1800». Kichhornska

samlingen. Säbylund (Lew^enhaupc). Signesberg. Stubbsund. Upp-

sala universitet. Fideikommisset Folkenhagen Reinberg (Neu Vor-

pommern). Edsberg (frih. Rudbeck). Allesammans med samma

signering. — Bouppteckningen. Berzelius.

172. FALKENBERG, MELKER, f. 1772, t 1795, greve, riks-

kansliråd.

Knutstorp (greve Wachtmeister), sign. »SERGELL . . .». Brokind

(greve Falkenberg), sign. »SERGELL f.». — Bouppteckningen.

173. FERSEN, HANS AXEL VON, f. 1755, t 1810, greve, ge-

nerallöjtnant, riksmarskalk, Uppsala universitets kansler.

Familjen Sydow (Jönköping), sign. »Sergell 1804». — Jfr den

medalj, som Uppsala universitet slog över v. Fersen (1806), graverad

av Grandel och L. P, Lundgren.

174. FERSEN, KARL REINHOLD VON, f. 1716, t 1786, greve,

överhovjägmästare, excellens.
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Självbiografien 1785. Bouppteckningen. Berzelius. Ktt ex. fanns

1909 på v. Fersenska egendomen L;ung i Östergötland, äges numera

av rådman Richard Hultmark (Linköping); enligt påskrift är me-

daljongen utförd 1784- Hans byst, se ovan de Sergelska bysterna.

175. FLEMING, KLAS ADOLF, f. 1771, t 1831, greve, statsråd,

riksmarskalk, vitter.

Linnésalen i Uppsala, sign. »Sergell f. 1805». Bakpå detta exem-

plar antecknat: »Första exemplaret av Sergels egen hand». Kristi-

neberg (Frimurarebarnhuset), sign. »SERGELL f. 1805». Löfstad

(Piper), sign. »SERGELL f. 1805». — Bouppteckningen. Berzelius,

176. FREDENHElAi, KARL FREDIK, f. i Åbo 1748, t 1803,

överintendent, konstkännare.

Konstakademien, sign. »SERGELL 1800». Ostanå (Boström),

sign. »SERGELL 1800». Sickelsjö (Behm).

177. DF FRIFTZKY, KLAS, f. 1727, t 1803, riksdagsman, po-

litiker, direktör i Trollhätte kanal- och slussverksbolag.

Nya Trollhätte kanalbolag, Trollhättan (från Svanå), sign. »SER-

GELL f. 1792». Säbylund (Lew^enhaupt), sign. »SERGELL f. 1792».

Grevliga familjen Posse. — Bouppteckningen. Renström.

Graverad 1795 av J. F. Martin; enl. denna modellerad av Sergel 1792.

178. GAHN, HENRIK, f. 1747, t 1816, läkare, »assessor» (i Colle-

gium medicum).

Kåfalla (Gahn), sign. »SERGELL 1800». Fröken H. Munktell

(Stockholm 1919), sign. »SERGELL 1800». Ankefru Ellen Gahn
(Stockholm). Familjen Almqvist (Ekerö, Norrby). Enl. J. F. Sack-

lén, Sveriges läkarhistoria, var medaljongen mycket lik. — Boupp-

teckningen. Berzelius. Renström.

Gahn var Sergels läkare under dennes senare år.
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179- GALITZIN, »rysk prins», f 1803. Furst Demetrius Alexie-

witz Galitzm, kejserlig rysk kammarherre, envoyé. Han vistades

vid svenska hovet redan 1782 och blev 1787 ledamot i Vetenskaps-

akademien.

Självbiografien av 1785.

180. GJÖRWELL, KARL KRISTOFFER, f. 1731, t 1811, för-

fattare, samlare.

Nationalmuseum (n:r 637). Gripsholm, sign. »SERGELL 1792».

Uppsala universitet (två exemplar), sign. »SERGELL 1792». Lin-

köpings domkapitel, sign. »SERGELL 1792». Stora Skedvi, sign.

»SERGELL 1792». Bukovuski 190^ (Chr. Hammars saml.) m. fl. st.

— Graverad av J. F. JVLartin med påskrift: »J. F. JVLartin sc. 1796.

J. F. Sergell fec. 1791.»

181. GRILL, ANNA JOHANNA, d. y., f. 1753, t 1809, gift 1778

med brukspatronen Adolf Ulrik Grill.

Nationalmuseum (n:r 750, förut på Österby), sign. »SERGELL f.

180^». Vetenskapsakademien, sign. »SERGELL f. 1805». Sponga

(Sergel), sign. och dat. 1803. Kontrollverket i Stockholm. Hovrätts-

sekreteraren Durling. Herr N. V. Hagström (Råsunda), sign. »SER-

GELL f. 1803» (förut på Österby). Överståthållaren frih. G. Tamm,

sign. »SERGELL f. 1803» (förut på Söderfors).

Hennes medaljong i brons är infattad i den minnesvård, av E.

G. Göthe, som restes i Österby park 1836.

182. GUSTAV III, konung av Sverige, f. 1746, f 1792.

I marmor i Gävle rådhus, skänkt av Gustav III 1791 till Gävle

borgerskap. . I gips: Nationalmuseum (n:r 4^7). Västmanlands forn-

minnesförenings museum. Rosersberg. Uppsala universitet samt

Sörmlands och Närikes nation. Löfstad (Piper), två ex., det ena sign.

SERGELL». Saelsta. Tidö m. fl. enskilda samlingar både i Sve-

rige och Finland (Aminne, Cygnaeus' saml.). Förmodligen äro gipsme-

daljongerna ej allesammans avgjutningar av samma form, utan model-
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lerade Sergel konungens bild mer än en gång. —
Berzelius. — Graverad flera gånger.

Självbiografien i

183. GUSTAV IV ADOLF, konung av Sverige, f. 1778, f 1837.

Nationalmuseum (n:r 705), sign. »SERGELL 1791». »Les deux

francais» sågo hos Sergel 1791 en »basreleif du prince royale; il n y
a rien du monde de plus ressemblant». Ett ex. hos hovrättssekre-

teraren Durling, ett i Cygnaeus' galleri i Finland. — Berzelius.

Enligt Fredenheims dagbok 1797 utfördes en Gustav IV Adolfs-

medaljong i Sergels ateljé av Cainberg; möjligen den lilla (diam.

9 cm.) som förvaras å Gripsholm. En medaljong i Östergötlands

museum (Linköping), sign. »SERGELL», framställer enligt tradition

Gustav IV Adolf som barn: profil åt h., kort hår, benat på sidan.

Uppges vara given av Gustav III till ärkebiskop Lindblom och se-

dan förvarad länge å Näsby i Ryds socken.

GYLDENSrOLPE, CHARLOTTA AURORA. Se ovan De Geer

af Finspång.

184. GYLDENSTOLPE, NILS FILIP, f. 1734, t 1810, greve, lands-

hövding.

Självbiografien av 1785.

185. GYLLENBORG, GUSTAV FREDRIK, f. 1731, t 1808, greve,

kansliråd, skald.

Gravmonumentet i Klara kyrka i Stockholm (i brons). National-

museum (n:r 702), sign. »SERGELL 1800». Uppsala universitet, sign.

»SERGELL 1800». Svenska akademien, sign. »SERGELL 1800».

Ekebyhof å Ekerön (Ihre). AVärnberg. Bukowski år 1889. Ham-
merska samlingen, sign. »SERGELL 1808» (?) m. fl. st.

186. HAGMAN, SOPHIE, f. 1761, t 1824, hertig Fredrik Adolfs

mätress.
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Nationalmuseum (n:r 1114) sign. »SERGELL f. 1793». Namnet
S. Hagman e; fullt säkert.

Enligt en räkenskapskladd, påbörjad av Sergel i januari 1800, in-

lämnade denne då till hertig Fredrik Adolf en räkning bland annat

på 100 Rdr, som lian sade sig ha att fordra för »mademoiselle

Hagmans medaillon»,

187. HALL, JOHN, f. 1771, t 1830, köpman, original. »Den

olycklige Hall.»

Bouppteckningen: »John Hall». Berzelius: »Hall».

Sergel gästade Halls egendom Gunnebo utanför Göteborg 1801.

John Hall, en mager herre med långt hår, figurerar flera gånger i

Sergels teckningar.

188. HALL, PETER ADOLF, f. 1739, t 1793» konstnär, huvud-

sakligen miniatyrmålare. Levde i utlandet alltifrån 1766.

Berzelius (»Hall»). Hall sällskapade med Sergel i Paris 1778—79,

då Hall målade Sergels miniatyrporträtt (N. M.., kat:s Bih. n:r 121).

189. HALL, MARIE ADELAIDE GOBIN, gift 1771 med före-

gående.

Berzelius (»Fru Hall»). Renström (»Fru Hall»).

Bland Sergels handteckningar i N. JM. finnes ett porträtt av »fru

Halle», daterat »Paris 1779».

190. HAMILTON, GUSTAV DAVID, till Barsebäck, greve, fält-

marskalk.

Kammarherre Toll (Stockholm); sign. »SERGELL». — Enligt upp-

gift fanns på Hjularöd, varifrån denna greve Hamiltons medaljong

kommit, även en, sedermera sönderslagen, Sergelsk medaljong av en

»grevinna Hamilton». Vår medaljong lär likna ett målat porträtt

av samme greve Hamilton på Barsebäck.
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191. HEIJKENSKJÖLD (? Detlof, f. 1751, t 1824 bergsråd).

Bouppteckningen. Berzelius. Renström.

192. HOJVE, ANNA SIBYLLA, Sergels yngre syster, gift med
vinskänken i Stockholm Johan Valentin Howe (f 1760).

Bouppteckningen (»fru Howe»). Berzelius (»fru Hofve»).

Bland Sergels handteckningar förekommer hon såsom en äldre kor-

pulent dam med spetsig näsa, spelande kort.

193. HÅKANSSON ANDERS AF, f. 1749, t 1813, friherre, 1788

»lagman,», 1800 landshövding, 1812 president.

Blekinge museum 1 Karlskrona; deponerad av Ramdala församling,

i vars kyrka medaljongen förut varit upphängd. — Boupptecknin-

gen (»Lagman Håkanson»). Berzelius (»Håkanson»). Renström

(»Lagman Håkanson»).

194. HÖPKEN ANDERS JOHAN VON, f- 1712, t 1789, greve,

statsman, riksråd, skriftställare.

Nationalmuseum (n:r 480). Grönsö (v. Ehrenheim). —'Bouppteck-

ningen. Renström. Jfr här ovan (n:r 91) bysten i gips av 1781

och i marmor av 1783.

195. HÖKPEN, ULRIKA ELEONORA VON, f. von Fersen, f.

1749, t 1810; i sitt första gifte g. m. kammarherren frih. Nils von

Höpken. En av de »tre gracerna» vid Gustav IILs hov.

Nationalmuseum (n:r 704), sign. »SERGELL f. 1781». Herr N.

V. Hagström (Råsunda), sign. »SERGELL f. 1781». Frih. J. V.

von Knorring (Göteborg). Bysta (Gripenstedt). Konstakademien i

Köpenhamn. Bukowski år 1917, sign. »SERGELL f. 1781». — Själv-

biografien av 178^.

Samma dam, vars byst av Sergel sattes å »Venus aux belles fesses»

(Nationalmuseum n:r 360).
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196. 7H0YER, CORNELIlJS, f. 1741, t 1804 dansk miniatyr-

målare; besökte Sverige under Gustav III:s tid.

Konstakademien i Köpenhamn, sign. »SKRGKLL 179^». — Själv-

biografien av 1785.

Bland Sergels handteckningar i Nationalmuseum finnas två hel-

figursteckningar framställande Höyer: en undersätsig och korpulent

herre med uppnäsa.

197. JUEL, JENS, f. 1745» t 1802^ dansk målare.

Konstakademien i Köpenhamn, sign. »SKRGKLL 1794».

Sergel umgicks med Juel vid sina besök hos Abildgaard i Kö-

penhamn.

198. JARTA, HANS, f. 1774» t 1847, statssekreterare, landshöv-

ding, riksarkivarie, skriftställare.

Nationalmuseum (n:r 878 och 966), sign. »SKRGKLL 181^». Upp-

sala universitet, sign. »SKRGKLL 1813». Kröken V. Öländer (Stock-

holm), sign. »SKRGKLL 181^». Stora Kopparbergs bergslag. Ka-

miljen Hildebrand (Stockholm). Horred (Korslind), sign. »SKR-

GKLL 1813». Major A. Hammarskjöld (Stockholm) m. fl. st.

199. KARL XIII, svensk konung (1809), f. 1748, t 1818.

Nationalmuseum (n:r 468), sign. »SKRGKLL». Stockholms slott,

sign. och dat. 1795. Rosersberg, sign. »SKRGKLL f.», m. fl. ställen.

— Berzelius. Renström.

200. KARL XIV JOHAN, svensk konung, kronprins 1810— 1818,

f. 1764, t 1844.

Nationalmuseum (n:r 706, såsom kronprins), sign. »SKRGKLL f.

1811». Stjärnarp (frih. Stierncrona), sign. »SKRGKLL 1811». Herr

J. D. Naijström, Stockholm. Herr Carlberg, Stockholm. — Ren-

ström.

Medaljongen omtalad i Sergels brev till Byström d. 26 juni och

7 oktober 1811.
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201. KELLGREN, JOHAN HENRIK, i. 1751, t 1795, sk^ld.

Svenska Akademien, sign. »SKRGELL 1791». Nationalmuseum

(n:r 1095). Gripsholm. Kellgrenska familjen i London, dat. 1791.

Almare Stäket (Björnstjerna). Binkesta (Bohnstedt). Aminne i Fin-

land (Armfelt). Stjärnsund (Cassel) m. fl. st. De flesta exemplaren

ha året 1791.

Bouppteckningen. Berzelius. Renström.

Gravyr i Kellgrens Samlade skrifter. I, 1796, med påskrift »Sergel

mod. 1791. J. F. Martin grav. 1796».

202. KEXÉL, OLOF, f. 1748, t 1796, vitterlekare.

Nationalmuseum (n:r 975, från Bukow^ski år 1889). Kapten Malm-
berg (Villa Asen; exemplaret lär vara signerat). Friherrinnan J.

Malmborg (Stockholm); exemplaret har jämte Bellmans medaljong

suttit på den Munckska egendomen Hägersten.

203. IKLINCKOirSTRÖM, HEDVIG ELEONORA, f. von Fer-

sen, f. 1755, t 1792, 1775 g- rn. presidenten och överstemarskalken

frih. Th. L. Khnckowström.
Löfstad (Piper), sign. »S»?

Jfr hennes porträtt i olja av Ulla Pasch i Göteborgs museum och

på Stafsund.

204. KLINGENSTJERNA, SAMUEL, f. 1698, t 1765, matema-

tiker.

Nationalmuseum (n:r 4^1)- Drottningholm (Lovisa Ulrikas natu-

raliekabinett). Gripsholm (n:r 1021). Observatoriet i Stockholm.

Grönsö (v. Ehrenheim). — Graverad av Sergel själv i 4:0, enligt sign.

»I. T. S. F.» (Eichhornska samlingen). En laverad teckning där-

till finnes å Sponga; dess dekorativa änglafigur är alldeles i Lar-

chevéques stil.

KÖNIGSMARCK, HANS KRISTOFFER VON, f. 1600, t 1663,

greve, fältmarskalk.
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Stor bronsmedaljong å fotstället till Gustav II Adolfs ryttarstod i

Stockholm. Jfr Baner, Torstenson, H. Wrangel.

Se ovan n:r 41 b.

205. LAGERBJELKE, JOHAN GUSTAV, f. 1745, t 1812, greve,

överamiral.

Sjöofficersmässen i Karlskrona, sign. och dat. 1805. Konstakade-

mien, sign. »J. T. SERGEL 1805». Marinförvaltningen i Stockholm,

sign. »J. T. SERGELL f. 1805». Avgjutningar efter sistnämnda

exemplar: Nationalmuseum samt hos herr N. V, Hagström (Råsun-

da). Alfsjö (Lagerbjelke). Landshövding Odelberg (Enskede). Frih.

Louis De Geer (Stockholm), sign. och dat. 1805. — Berzelius. Ren-

ström.

206. LAGERBRING, KARL, f. 1751, t 1822, greve, statsråd.

Skarhult (v. Schwerin), sign. »SERGELL f. 1806». Frih. G. La-

gerbring, sign. »SERGELL f. 1806». Nationalmuseum (n:r 752),

sign. »SERGELL f. 1806». Rosenlund (Clairfelt). Ekensberg (af

Forselles). Familjen Appelberg (i Vänersborg). Fru S. Lundin

(Stockholm). Fru Ellen Gahn (Stockholm). — Bouppteckningen.

207. LAGERBRING, ULRIKA DOROTffEAJ. Brunström, i iSiS,

grevinna, den föregåendes maka.

Skarhult (v. Schw^erin), sign. »SERGELL f. 1806». Rosenlund

(Clairfelt). Familjen Appelberg (i Vänersborg). — Bouppteckningen.

208. LAGERHEIM, KARL ERIK, L 1742, t 1813, friherre, pre-

sident.

Nationalmuseum (n:r 897), sign. »SERGELL 1811». Familjen von

Krusenstjerna (Stockholm), sign. »SERGELL 1811». Familjen La-

gerheim (Uppsala), sign. »SERGELL 1811». — Bouppteckningen.

209. LEIJONHUFVUD, »baron» (AXEL GABRIEL, f. 1717,

t 1789, landtmarskalk, president, vitterhetsidkare; eller ABRAHAM,
f. 1750, t 1842, gift 1781 med följande).

Bouppteckningen. Berzelius. Renström.



210. LEIJONHUFVUD, SARA KRISTINA, L Löfvensköld, f.

1762, t 1795-

Frk. Eva Leijonhufvud (Lidingö), sign. och dat. 1795. Förste sta-

tionsskrivaren G. R. Ramsay (Stockholm).

211. LENNGREN, ANNA MARIA, L 1754 t 1817, skaldinna.

I ;ärn å gravvården på Klara kyrkogård. Svenska Akademien,

sign. »SERGKLL 1800»: en avg;utning av Akademiens exemplar i

Nationalmuseum (n:r 1094). Bukowski år 1889 (från familjen Asp),

sign. »SERGELL 1800», samt 1906 (Chr. Hammers saml.).

212. LEOPOLD, KARL GUSTAV AF, L 1756, t 1829, vitter

författare.

I järn å gravvården på Klara kyrkogård i Stockholm. Uppsala

universitet (två ex.), dat. 1805. Nationalmuseum (n:r 975), dat. 1800 (?).

Löfstad (Piper), sign. »SERGELL 1805». Bukowski år 1889 (från fa-

miljen Asp), sign. »SERGELL 1805». Chr. Hammers saml. Stjärn-

sund (Cassel). Aminne i Finland (G. M. Armfelts gods) m. fl. st.

— Bouppteckningen. Berzelius. Renström.

Graverad (1814) av J. F. JVLartin; enligt denna gravyr modellerad

av Sergel 1800.

213. LEWENHAUPT, CHARLES EMIL, f. 1721, t 1796, greve,

generalmajor, landtmarskalk (1789).

Fanns 1884 enligt upppgift på Blekhem (Nordenfalk), sign. »SER-
GELL».

214 LIEWEN, HANS HENRIK VON, f. 1704 t 1781, greve,

riksråd.

Vetenskapsakademien. — Bouppteckningen. Berzelius.

215. LINDBLOM, JAKOB AXELSON, f. i Skeda 1746, t 1819,

ärkebiskop.

Domkapitlet i Linköping, sign. »SERGELL f. 1801». Skeda kyrka

(1 mil från Linköping).
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216. ? LING, PER HENRIK, f. 1776, t 1839, gymnast, skald.

Knligt uppgift av Kristofer Kichhorn modellerad av Sergel?; me-

daljongen nämnes i auktionskataloger i Stockholm vid 1800-talets

början.

LINNE, KARL VON, f. 1707, t 1778, naturvetenskapsman.

217. Kn mindre och äldre medaljong i gips. Troligen modellerad 1765.

Nationalmuseum (n:r 47^)- Uppsala universitet. Drottningholm. Se

T. Tullberg, Linnéporträtt, sid. 45- — Berzelius.

218. En större i brons å gravvården i Uppsala domkyrka, sign. »I.

T. SERGELL. A. MDCCXCIV». Gipsavgjutningar: Nationalmu-

seum (n:r 640), Lunds universitet, Uppsala universitet, Konstakademien

i Köpenhamn, Binkesta (Bohnstedt), herr N. V. Hagström (Råsunda)

m. fl. st. T. Tullberg, Linnéporträtt, n:r 343- — Bouppteckningen

och Renström (ovisst om det är den större — troligast — eller min-

dre medaljongen).

219. LUNDBERG, GUSTAV, f. 1695, t V^é, pastellmålare.

Nationalmuseum (n:r 473). Konstakademien, sign. »SERGELL f.

1782». — Berzelius. Renström.

220. LOJVEN (LOF), »mademoiselle», Johanna Fredrika, f. 1760,

t 1813, Sergels älskarinna, aktris vid Dramatiska teatern alltifrån

slutet av Gustav III:s tid.

Major frih. G. Stjernstedt (Uppsala).

Berzelius. Renström. — I auktionskatalogen över Byströms sam-

ling 1849 upptages en porträttmedaljong av »Eufrosine Löf». Bland

de Sergelska handteckningarna förekomma bägge systrarna flera

gånger avbildade.

221. MANNERHEIM, LARS AUGUSTIN, f. 1749, t 1835, fri-

herre, justitieomxbudsman.

Grensholm (Mannerheim). Grevinnan A. Mannerheim (Stock-

holm). Ett ex. hos framl. just.-rådet Silverstolpe (Stockholm). —
Bouppteckningen.
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222. yHARTIN, KLIAS, f. 1739, t 1818, målare, professor vid

Konstakademien.

Nationalmuseum (n:r 833), sign. »SKRGKLL f. 1787». Bukowski

år 1889 och 1892. — Graverad av Fredrik Erik Martin. — Boupp-

teckningen. Berzelius. Renström.

223. AIEYER, GERARD, f. 1704, t 1784, styck- och konstgjutare

i Stockholm. Konstakademien. (Den medaljong, som sitter i glas-

hallen, är en förstoring, utförd av O. Berg.) Akademien äger även

JVLeyers dödsmask 1 lera. Knligt anteckning 1 Konstakademiens pro-

tokoll (meddelat av L. Looström) skulle en Meyermedaljong vara

utförd av K. G. Fehrman. Anmärkningsvärt är ;u, att Sergel icke

omnämner någon Meyermedal;ong i sin 1785, således kort efter

JVLeyers död, författade självbiografi. Men å andra sidan omnämner

Konstakademiens bok- och konstkatalog av 1806, således medan Ser-

gel levde och verkade vid akademien, bland »tre medaljonger över

dörrarna» en »Direktör MEYER av Sergel».

Bouppteckningen. Berzelius. Renström.

224. AiOBÉE, BEATA CHARLOTTA, f. 1773, t 1841, kammar-

fröken hos Hedvig Elisabeth Charlotta.

L/öfstad (Piper), enligt uppgift sign. »S».

22^. AiORENO, DE, »chevalier», spanskt sändebud (legationssekre-

terare, sedan chargé d afFaires) vid svenska hovet 1780— 1803.

Berzelius. Renström.

Bland Sergels karikatyrteckningar förekommer de Moreno, en

spenslig medelålders man med stort huvud och lång näsa, ett par

gånger: ena gången i en loge på teatern bland andra diplomater,

andra gången bland diplomater och teaterfolk vid en glad fest på
»Lilla Nyckelviken» d. 29 juli 1790.

226. MUNCK, ADOLF FREDRIK, f. 1749, f 1831, greve, förste

hovstallmästare, gunstling hos Gustav III.
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Nationalmuseum (n:r 747)» sign. »SERGELL». Herr c. U. Palm

(Djursholm). Familjerna Zetterberg (å Lidingö) och Holmin (i Stock-

holm), herr N. V. Hagström (i Råsunda). Nya Rådhuset i Stock-

holm. Hoving & Winborg (1918). Med. dr Sven W^allgren (Stock-

holm).

Självbiografien av 1785 (»Al. de JMunck»). Bouppteckningen

(»greve JVlunck»). Berzelius (d:o).

227. jHUNCK, »baron». Förmodligen greve A. F. Aluncks yngre

bror, friherre Otto Magnus Munck af Fulkila, f. 1764, t 1853, gift

1794 med följande.

Enligt prof. E. Aspelin: ett exemplar av denna och följande

medaljong på Erkkylä gård (Hansjärvi socken i Tavastland), till-

hörig frih. J. R. Muncks arvingar. — Bouppteckningen (»Baron

Munck»). Berzelius (»baron Munck»).

228. MUNCK, »fru», ELSA MARIA, f. Hebbe, f. 1773, f 1840,

gift med föregående.

På Erkkylä gård (se föregående) — Bouppteckningen (»Fr. Munck»).

Berzelius (»Fru Munck»).

229. MULLER, KAROLINA FREDRIKA, fru, född Hampe, f.

i Halle 1755, t 1826, »första» skådespelerska och sångerska vid

Operan i Stockholm 1780— 1826.

Nationalmuseum (n:r 926), vaxpoussering å skifTer, diamet. 13 cm.

Nästippens spets avslagen. En svagare kopia i Nordiska museet,

knappast av Sergel själv.

Bouppteckningen (»Fru Miiller»). Berzelius (d.o). Renström (d:o).

230. NARITSKYN? (NARISCHKIN), möjhgen överhovstallmäs-

taren hos Katarina II eller dennes son. En »comte Naryschkin»,

rysk kammarherre, anlände till Sverige från Petersburg 1774-

Bouppteckningen (»Navitskyn»). Berzelius (»Nariskin»).
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231. NORDENANCKAR, JOHAN, i. 1722, t 1804, vice amiral.

C. G. Nordenanckar (Fliseryd). — Självbiografien 178^- Boupp-

teckningen. Renström. — Graverad i akvatinta av Erik Åkerland.

232. 7N0RDENBJELKE, LARS, f. 1745, t 1814, skeppsbygg-

mästare vid flottan, överste.

Marinförvaltningen i Stockholm. Ett exemplar fanns 1884 på

Svenneby (frih. J. Koskull). Bägge osignerade. Möjligen av någon

lärjunge till Sergel.

233. OXENSTIERNA, JOHAN GABRIEL, f. 1750, t 1818, greve,

skald, kanslipresident.

Nationalmuseum (n:r 701), sign. »SERGELL f. 1783». Uppsala

universitet, sign. och dat. 1783. Wärnberg (Oxenstierna). Greve

B. Oxenstierna (Stockholm). Hovrättssekreteraren Durling, osign.,

m. fl. st. — Självbiografien 1785. Berzelius. Renström.

234. PIPER, EVA SOFIA, f. von Fersen, f. 1757, t 1816, grevin-

na, hovmästarinna.

Nationalmuseum (n:r 470), sign. »S». Löfstad (Piper), sign. »S».

Herr N. V. Hagström (Råsunda), sign. »S».

235. PIPER, HEDVIG KATARINA, f. Ekeblad, f. 1746, t 1812,

grevinna, överhovmästarinna.

Självbiografien av 1783. Bouppteckningen. Berzelius.

PIPER, EMILIA EREDRIKA AURORA. Se De Geer af Fin-

spång.

236. POPPIUS, GABRIEL, f. 1770, t 1856, statsråd.

Nationalmuseum (n:r 967), sign. »SERGELL 1813». Hovrättsse-

kreteraren Durling (Stockholm), sign. »SERGELL 1813». Uppsala

universitet (magasinerat ex.). — Bouppteckningen.
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237- POSSE, KNUT LINDORM, L 1802, t 1840, löjtnant, greve

till Svanå; avbildad som 10-årig gosse.

Familjen Posse (Stockholm), sign. »SERGEL 1812». Medaljongen

har förr funnits på Svanå bruk.

238. RAMEL, HANS, f. 1724 f 1799, friherre, överste, »patriot».

Hviderup (gr. Wrangel). Löberöd (frih. Ramel), dat. 1782. Stu-

reholm (S. Brunström; medaljongen härstammar från Pilshult, som

ägts av frih. Hans Ramel).

Självbiografien av 1785. Bouppteckningen. Berzelius. Renström.

239. RAMEL, MALTE, f. 1747, t 1824, friherre, riksråd (1786).

E)en föregåendes son.

Löberöd; fanns i greve Jakob De la Gardies saml. där 1832,

se De la Gardieska arkivet, del IX. sid 199. Ovedskloster (frih.

Ramel),

240. REHN, JOHAN ERIK, f, 1717, t 1793, arkitekt, hovinten-

dent.

Förgylld gipsmedaljong å gravmonumentet i Klara kyrka. Natio-

nalmuseum (n:r 8^3, avgjutning år 1893 efter Klara-medal;ongen).

Självbiografien av 178g. Bouppteckningen. Berzelius. Renström.

241. REUTERHOLM, GUSTAF' ADOLF, f. 1756, t 1813, friherre,

president, Karl XIILs gunstling.

Nationalmuseum (n:r 753), sign. »SERGELL». Uppsala universitet

(?). Hovrättssekreteraren Durling.

242. RFjVENTLOJT^, c. F., greve, dansk envoyé extraordinaire i

Stockholm 1781— 1793» sedermera statsminister.

Självbiografien av 178/^.

243. REVFjNTLOJT^, grevinna, den föregåendes maka.

Självbiografien av 1785.
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244- REYMERS, LARS (LORENS), f. 1738, t 1811, grosshandlare

i Stockholm, »kommerseråd». »Anecdotes de la cour de Suéde» och

andra dåtida källor nämna honom jämte \VahrendorfF, Arfwedson

m. fl. såsom tillhörande Stockholms förnämsta bourgeoisie på 1780-

talet.

Södra Lindved (af Petersens); signaturen utplånad. Erstavik (af

Petersens), sign. otydligt »SERGELL 1811»; avgjutning på Svane-

holm (greve A. Ehrensvärd). — Bouppteckningen. Berzelius. Ren-

ström.

245. RIDDERSTOLPE, ELEONORA LOVISA ANTOINETTA,
f. Dohna, f. 1753, t 1817, gift 1773 med riksrådet greve Fredrik

Vilhelm Ridderstolpe (vars far Sergel porträtterat i byst).

Fiholm (Ridderstolpe). Avgjutning av detta osignerade exemplar:

n.r 1066 i Nationalmuseum. Ett exemplar, sign. »SERGELL f. 1779»,

äges av herr N. V. Hagström (Råsunda), avgjutning i senare tid av

ett annat exemplar, nu i hovrättssekreteraren Durlings ägo. — Själv-

biografien av 1783. Berzelius.

246. RINMAN, SVEN, f. 1720, t 1792, bergsråd.

Nationalmuseum (n:r 4/4)' sign. »SERGELL 17». Säfstaholm

(Bonde). Privat samling i Norrköping (1884: fabrikör Heiman Wal-

léen). Bronsavgjutning på monumentet i Eskilstuna. — Graverad av

J. F. Martin; gravyren pryder titelbladet till Rinmans »Bergverks-

lexikon», del. 1, 1788. — Självbiografien av 1783. Bouppteckningen.

Berzelius. Renström.

247. DE RON, JAKOB, f. i Frankfurt am JVlain 1739, grosshand-

lare i Stockholm, f där 1828.

Medaljongen fanns ännu vid 1800-talets midt i den de Ronska fa-

miljens ägo, men förstördes genom olyckshändelse. — Bouppteck-

ningen. Berzelius.

248. ROSENSTEIN, NILS VON, f. 1732, t 1824, vitterhetsid-

kare, statssekreterare, »landshövding».
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Nationalmuseum (n:r ^75), sign. »SERGELL 1792». Svenska aka-

demien. Uppsala universitet, sign. »SERGELL 1792» (ett par ex.

magasinerade). Skarhult (v. Schw^erin), sign. »SERGELL 1792».

Armfeltska egendomen Aminne i Finland. Bukowski år 1889 m. fl.

st. — Graverad av Kr. D. Forsell 18^8.

Bouppteckningen. Berzelius. Renström.

249. ROTHOFF, BIRGFR FREDRIK, L 1759, t 1831, »bergs-

råd». Vän till Sergel.

Nationalmuseum (n:r 851), sign. »SERGELL 1811». Sponga (Sergel),

sign. SERGELL 1811». Kapten Frösén (Stockholm), sign. »SER-
GELL 1811», — Bouppteckningen.

250. RJJUTH, ERIK, f. 1746, t 1820, friherre och greve, stats-

sekreterare, president, akademikansler.

Skokloster (Brahe). iVlarsvinsholm (har i alla händelser funnits

där), sign. »SERGELL f. Carlsciona», — Bouppteckningen. Ber-

zelius. Renström.

251. RUUTH, ELISABETH CHARLOTTA, f. Wahrendorlf, f.

1765, t 1831, grevinna, gift med föregående.

Bouppteckningen (»fru Ruth»). Berzelius (»Grevinnan Ruuth»).

2^2. SAHLSTROAi, KR., »kommerserådet». Redan från ung-

domen personlig vän med Sergel, vilken sedan umgicks i hans fa-

mil;. Det var till honom som Kristofi^er Sergells arvingar sålde sm

ärvda stadstomt 1798. Hans fru, se ovan fru »Blache», som i sitt

andra gifte var gift med Sahlström.

Nationalmuseum (n:r 923), sign. »SERGELL». JVLajor och fru J.

Klingspor (Stocksund). Både Sahlströms och fruns medaljonger

funnos 1884 på St;ärnvik hos brukspatron A. Bergwall. — Boupp-

teckningen (»kamrer» S.). Berzelius (»kamer.» S.). Renström (»kam-

marrådet» S.). Enl. herr A. Bergwall, som var släkt med Sahlström:

»kommerserådet» S.
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253- SCHRÖDERHEIM, ELIS, f. 1747, t 1795, statssekreterare,

landshövding.

Nationalmuseum (n:r 736; övermålad i vitt). Uppsala universitet

(Linnésalen), med påskrift »amicus amicum», sign. »SKRGKLL fecit

1785» (ett ex. magasinerat). Säfstaholm (greve Bonde), med påskrift

»amicus amicum». Dalarö tullhus. Grosshandlaren Pehr Swartz

(Norrköping) m. fl. enskilda samlingar. Ktt ex. fanns på 1860-talet

å RothofFska egendomen Lagersberg. — Självbiografien av 1785.

Bouppteckningen. Berzelius. Renström.

254. SCHRÖDERHEIM, ANNA CHARLOTTA, den föregåen-

des maka, f. von Stapelmohr, f. 1754» t 1791-

Prof. F. Wulff (Lund; Bukov^ski 1889). — Självbiograhen av

1785. Bouppteckningen. Berzelius.

Bland de Sergelska papperna i Nationalmuseum finnes en teck-

ning av Elias Martin med årtalet 1782, som framställer Sergel i sin

ateljé då han modellerar fru Schröderheims medaljong.

255. SCHIJLZENHEIM, SARA ANTOINETTA ELISABETH
VON, f. Linderstedt, f. 1774» t 1844» gift 1795 med överkirurgen Karl

Fredrik v. S.

Berzelius.

256. SCHJVERIN, VERNER GOTTLOB VON, f. 1772, t 1840,

friherre, kapten, hovstallmästare.

Skarhult (v. Schwerin), sign. »SERGELL f. 1805». Fullerö (Cron-

stedt). — Bouppteckningen.

257. SCHWERIN, MARTINA VON, f. Törngren, den föregå-

endes maka, f. 1788, gift 1804, t 187^.

Skarhult (v. Schwerin), sign. »SERGELL f. 1805». — Bouppteck-

ningen.

258. SCHON, JOHAN, f. 1755, t 1805, grosshandlare i Stockholm,

umgängesvän med Sergel.
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Stora Nyckelviken vid Stockholm. Hovrättssekreteraren Durling^

sign. »SERGKLL 1781». — Bouppteckningen. Berzelius.

Bland Sergels handteckningar i Nationalmuseum linnes en kari-

katyr: »Schön och Sergel valsa i Arboga värdshus efter måltiden

d. 24 Sept. 1801». Kn annan visar hur de »probera långbyxor» (ett

då splitternytt mod) i Köpenhamn 1794- Schön var liksom Sergel

en korpulent herre.

259. SEGERSTRÖM, LARS AF, f. 1741, t 1807, kammarråd,

direktör i Rikets Ständers Diskont.

Strängnäs gymnasii-bibliotek. Kj fullt säkert av Sergel; annars

hans skola.

SERGEL, JOHAN TOBIAS, f. 1740, t 1814. Hette Sergell, innan

han 1808 adlades. Bildhuggare.

260. Kn mindre och tidigare medaljong i bränd lera, sign. »J.

SERGKLL f. 1782». Nationalmuseum (n:r 608).

261. Kn större och senare 1 gips. Nationalmuseum (n:r 4^9)' rn^d

inristat »amicus amicum». Sponga (Sergel): »amicus amicum». Konst-

akademien. Ankefru Sergel (Stockholm). Husaby (Stephens), sign.

»SKRGKLL f. 1794». Aminne i Finland (Armfelt). Bukowski år

1889. Uppsala universitet: »amicus amicum» (2 ex.); signaturen med

årtalet 1786 tyckes vara ristad av annan hand än Sergels. Hovrätts-

sekreteraren Durling (Stockholm) m. fl. st.

I De la Gardieska arkivet, XI, 199, upptager katalogen över konst-

samlingen på Löberöd en »bronsmedaljong» över Sergel, men näm-

ner icke vem som utfört den. Sannolikt ett hroiucrat exemplar av

den vanliga Sergelska gipsmedaljongen? — Bouppteckningen. Ber-

zelius.

Fru Lychou (Stockholm) ägde 1919 en liten medaljong i rödt vax,

som möjligen kunde vara ett självporträtt av Sergel; den härstammar

från Sponga.
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202. »SERGEL, FRU», Anna Elisabeth Hellström (»Anna Rella»),

t 1796. Mor till Johan Tobias Sergels efter hennes död legitime-

rade barn.

Sponga (Sergel), sign. »SERGELL». — Berzelius,

263. SERGELL, KRISTOFFER, f. i Jena 1693, t i Stockholm

1773, liovbrodör, Johan Tobias Sergels fader.

Sponga (Sergel). Medaljongen senare flyttad till änkefru Sofia

Sergel i Stockholm.

264. SERGELL, ELISABETH, f. Zwirner, den föregåendes

maka, Johan Tobias Sergels moder, f. 1703, f 1774.

Sponga (Sergel), sign. »S—L. 1766». Medaljongen senare flyttad

till änkefru Sofia Sergel i Stockholm.

265. SEVENBOM (SAFVENBOM), JOHAN, f. 1721, t 1784,

landskaps- och veduta-målare.

Rådhuset i Stockholm, sign. »SERGELL 1767». Nationalmuseum

(n:r 1074, avgjutning år 1914 Rådhusexemplaret). — Medaljongen

har av gammalt suttit i gamla Rådhuset, där också Sevenboms 176^

—77 i oljemålning utförda serie av Stockholmsbilder förvarades.

266. SIEGROTH, GUSTAF ADOLF VON, f. 1725, t 1802, fri-

herre, general.

Gravmonumentet i Klara kyrka i Stockholm; medaljongen förgylld,

sign. »S. f.». Södermanlands regementes ofhcersmäss. Malmköping,

sign. »S.». — Bouppteckningen. Berzelius. Renström.

267. SILFVERSKÖLD, NILS, f. 1753, t 1813, friherre, major,

direktör i Trollhätte kanal- och slussverksbolag. Gift 1782 med

Anna Margreta Alströmer, 1802 med Charlotta Elisabeth von Essen,

som dog 1822 på Säbylund.

Nationalmuseum (n:r 1039), sign. »SERGELL 1796». Nya Troll-

hätte kanalbolag (Trollhättan), sign. »SERGELL 1806»? Gåsevad-
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holm (Silfverschöld). Fridhem (v. Dardel). Fredriksdal (Spalden-

creutz). Koberg (Silfverschöld). Säbylund (Lewenhaupt) m. fl. st.

Erstaviksexemplaret, sign. och dat. 1796, har traditioneUt kallats

Arvid Silfversköld.

268. SILFVERSTOLPE, FREDRIK, f. 1732, t 1812, banko-

kommissarie.

Sveriges Riksbank, sign. »SERGELL 1805» (sedan 1908 depone-

rad i Nationalmuseum). Generalmajoren O. Silfverstolpe (Stockholm),

sign. som föreg. Majoren A. Silfverstolpe (Strängnäs). Ett ex. hos

framlidne justitierådet K. Silverstolpe (Stockholm).

269. SIMMINGSKÖLD, JOHAN, f. 1748, t 1796, »kunglig, bib-

liotekarie», »lagman», rymde 1784 ur riket.

Vetenskapsakademien. Graverad av J. F. Martin 1784. — Själv-

biografien av 178^ omnämner medaljongen av »le malheureux Sim-

mingsköld».

270. 1SINCLAIR, FREDRIK KARL, f. 1723, t 1776, greve,

riksråd.

Löberöd (Wiens). Lambohof (Sinclair), enl. A. Romdahls uppgift

i »Svenska slott och herresäten». Medaljongen skulle då, vilket är

det troligare, vara ett ungdomsarbete (före Sergels utresa 1767) eller

ha modellerats några år efter Sinclairs död. »Sinclair» nämnes icke

i självbiografien eller i någon av de tre namnlistorna efter Sergels död.

271. SPARRE, FREDRIK (?), 1731, t 1803, greve, rikskansler.

Självbiografien 1785 (»M. le C. Sparre»)

272. SPARRE, MARIE STANISLAS JOSEPHINA, av fransk

börd, f. 1764, t 1824, fransk grevinna, statsfru hos Sofia Magdalena;

gift 1:0 med fältmarskalken greve Fabian Wrede, 2:0 med frih. Fred-

rik Tersmeden 1801.
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Ramnäs (Tersmeden), sign. »SERGELL 1800»; senare hos familjen

von Engeström (Uppsala) — Bouppteckningen (? »Grevinnan Sparre»).

Berzelius (»Grevinnan Sparre-AVrede»).

Det var till denna grevinna Sparre-Tersmeden Leopold skrev sitt

»skaldebrev till grevinnan " "».

273. SPARRE, ULRIKA, f. grevinna Strömfelt, f. 1724 t 1780, gift

1756 med sedermera överståthållaren och riksrådet friherre Karl

Sparre.

Bouppteckningen (?»grevinnan Sparre»). Berzelius (»grevinnan

Carl Sparre»).

274. STADING, SOFIA FRANCISKA, f. i Berlin 1763, t i

Dresden 1839, »första aktris och sångerska vid K. svenska operan»

1779— 1806.

Självbiografien av 1785. Jfr Hoffmeisters vaxpoussenng (avbil-

dad i Flodmark, E. Olin och Stenborg, sid. 138).

275. SFAHL, ANNA HEDVIG VON, f. Brinck?, f. 1782, t 1857.

gift med häradshövding Samuel von Stahl.

Bouppteckningen (»fru Stahl»). — Man skulle kunna gissa på den

berömda franska författarinnan JVLadame Stael von H., med vilken

Sergel sammanträffade i Stockholm 1813. Men detta sammanträffande

tyckes ha vant mycket knapphändigt och mindre angenämt för Ser-

gel. Sergel var dessutom så sent som 1813 ej mycket arbetsför.

276. »STENBOCK, baron»? Möjligen greve Arvid Nils Sten-

bock, f. 1738, t 1782, som var gift med sin släkting, friherrinnan

Strömfelt; Sergel har modellerat hennes fars medaljong.

Se nedan.

Bouppteckningen (»baron Stenbock»). Berzelius (d:o). Renström

(d:o).

Greve Arvid Nils Stenbocks medaljong finnes graverad av Mar-

tin. Att döma av gravyren tyckes medaljongen kunnat vara model-

lerad av Sergel; den liknar hans kompositionssätt.
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277- STRÖMFELZ KARL AXEL, L 1740, t 1821, greve, general-

löjtnant.

Bouppteckningen (»Greve Strömfelt»). Berzelius (»General Ström-

felt»).

STRÖMFELT, ULRIKA. Se Sparre.

278. SUTHER, PEHR, guldsmed i Stockholm, »hovgravör», 1775

ledamot i Konstakademien.

Självbiografien av 1785. Bouppteckningen ( > Graveuren Souther»).

Berzelius. — Suther hade titel av »graveur et marchand bijoutier

du Roi»; Gustav III och hovet plägade köpa arbeten i hans butik

(ex. 1779, 1785).

279. SUTHER, »grevinna»?, gift med ma;oren och överadjutanten

P. N. Suther, som dog i utlandet omkr. 1802.

Renström (»Grevinna Souter»).

280. SWAB, ANTON VON, f. 1702, t 1768, överdirektör vid

kontrollverket, bergsråd.

Nationalmuseum (n:r 482). Vetenskapsakademien. Drottningholm

^Lovisa Ulrikas naturaliekabinett). Grönsö (v. Ehrenheim). — Ett

arbete från Larchevéques tid, ej fullt säkert om av Sergel. Jfr Klin-

genstjerna, Rinman, E)alin, Sergels far och mor, vdka, allesammans från

samma tid, äro säkra arbeten av Sergel.

281. SWARTZ, JOHN, f. 1758, t 1812, fabrikör i Norrköping,

tit. »lagman».

Nationalmuseum (n:r 916), sign. »SERGELL 1800». Familjen Swartz

(Norrköping), sign. och dat. 1800. Norrköpings museum. — Boupp-

teckningen (»Lagman Schwartz»). Berzelius (d:o). Renström (»Lag-

man Svartz»). — Sergel besökte familjen Swartz i Norrköping 1800.
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282. SJFHRTZ, ANNA SOFIA, f. Skoge, den föregåendes maka,

f. 1778, t 1824.

Nationalmuseum (n:r 917), sign. »SERGELL 180 1». Familjen

Swartz (Norrköping), sign. och dat. 1801. Norrköpings museum. —
Berzelius.

283. TAUBE, EVERT, f. 1737, t 1799, friherre, överstekammar-

junkare, generallöjtnant.

Bouppteckningen. Berzelius. Renström.

TAUBE, FREDRIKA AURORA. Se De Geer af Finspång.

284. TERSMEDEN, PER REINHOLD, f. 1751, t 1842, överste.

Nationalmuseum (n:r 812), sign. »SERGELL 1802» (förut hos fa-

miljen Tersmeden ända sedan överste Per Reinholds tid). F. d.

överståthållaren frih. G. Tamm (Stockholm). Fru J. Tersmeden

(Uppsala; där kallas emellertid porträttet enligt familjetradition

Jacob NicLa^) Tersmeden, Per Reinholds bror), sign. »SERGELL
1802». Överste Ludvig R. Hammarskiöld (Jönköping).

TERSMEDEN. Se Sparre, Marie Stanislas Josephine.

285. THAM AF DAGSNÄS, PETER, f. 1737, t 1820, »överinten-

dent», arkeolog.

Nationalmuseum (n:r 82^), sign. »SERGELL 1800». — Konstaka-

demien, sign. »SERGELL 1800». — Bouppteckningen (»hovinten-

dent Tamm»). Berzelius (»Over-Intend. Tham»). Ett exemplar fanns

1885 hos familjen Tham på Sjunnaryd i närheten av Växjö.

286. »THELIN (THULIN), konsul».

Bouppteckningen (»Consulen Tulin»). Berzelius (»Consul Thulin»),

Renström (»Consul Thelin»). — En Magnus Thelin, f. 1704, t 1791,

var kramhandlare i Stockholm.
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TORSTENSON, LENNART, L 1603, t 1651, greve, fältmarskalk,

riksråd.

Se ovan n:r 41 c.

287. TROIL, UNO VON, f. 1746, t 1803, ärkebiskop.

Nationalmuseum (n:r 813), sign. »SERGKLL 1801» (har tillhört

U. v. Troil Själv). Uppsala universitet, sign. »SERGELL 1801».

Kapten A. Hammarskiöld (Uppsala). Överste L. R. Hammarskiöld

(Jönköping), dat. 1801. Professorskan Clasons dödsbo, sign. »SER-

GELL 1801».

288. TROLLE, HENRIK AF, f. 1730, t 1784, general-amiral.

Nationalmuseum (n:r 807 och 759), sign. »SERGELL f.». Rosers-

berg (i Hoglandssalen), sign. »SERGELL f,». Konstakademien.

Stationsbefälhavarens kansli i Stockholm. Familjen Adlersparre,

sign. »SERGELL». Greve Gotthard Wachtmeister (Hälsingborg).

Torup (Coyet). Ett ex. fanns 1885 hos kommendören Petersén på

H; almarsberg.

Självbiografien av 1785. Bouppteckningen. Berzelius. Renström.

— Graverad av J. F. JVLartin.

289. UGGLAS, SAMUEL AF, f. 1750, t 1812, greve, landshöv-

ding, överståthållare, president.

Nationalmuseum (n:r 1044), sign. »SERGELL 17 . .». Frimurarebarn-

huset vid Kristineberg, sign. »SERGELL i78i»(?). Bernshammar

(Loricks). Almare Stäket (Björnstjerna), sign. »SERGELL i799»(?).

Forsmark (af Ugglas), sign. — Bouppteckningen. Berzelius.

290. UGGLAS, KAROLINA AF, f. Wittfoth, f. 1765, t 1810,

grevinna, gift med föregående.

Almare Stäket (Björnstjerna), sign. »SERGELL 1800». Forsmark

(af Ugglas), sign. »SERGELL 1800».
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291. 7JFALLERIUS, JOHAN GOTTSCHALK, f. 1709, t 1785,

kemist och mineralog, professor.

Nationalmuseum (n:r 477)- Vetenskapsakademien. Drottningholm

(Lovisa Ulrikas naturaliekabinett). På Cardons litografi i »Galleri

av utmärkta svenskar etc.» säges denna medaljong vara modellerad

av Larehevéque. KUer har den unge Sergel modellerat den i Lar-

chevéques ateljé? Jfr Klingenstiernas och Rinmans medaljonger.

292. IWALLQVIST, OLOF, f. 1755, t 1800, biskop, politiker.

Nationalmuseum (n:r 974)- Smålands nation i Uppsala. — Bo-

uppteckningen (»Biskop Wahlqvist»). Berzelius. Renström. — Gra-

verad av J. F. Martin 1791.

WELLANDER, fru, född Blachet, gift med kommerserådet Wel-

lander. Se ovan »mademoiselle Blache».

293. WERTMULLER, JOHAN ULRIK, f. 1712, t 1780, hov-

apotekare, »livmedikus».

Överste Karl V. E. Ankarcrona (Stockholm), sign. »SARGELL
1767». — I låg relief och samma stil som Adelcrantz' och Bolanders

medaljonger.

294. WERTMULLER, MARIA, f. de Rävens, 1743 gift med

föregående, mor till målaren Wertmiiller, till Hedvig Katarina, som

var gift med kapten F. L. Daevel (se ovan Daevel), samt till med.

d:r Karl Henrik, som avbildas i några av Sergels handteckningar.

Olivehult (i O.-götland), sign. »S». Överste K. V. E. Ankarcrona

(Stockholm). — Självbiografien av 1785 (»madame Wertmiiller»).

Bouppteckningen (»fru Wertmiiller»).

Möjligen är hennes medaljong utförd något senare än mannens,

ty formatet är något större, reliefen något högre, och hennes, men

icke mannens (dat. 1767), medaljong omnämnd i Sergels självbio-

grafi (av 1785).
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IVETTERSTEDT, CHARLOTTA AURORA AF. Se ovan De
eer af Finspång.

295. IFINBERG, JOSEF, f. 1740, t 1805 (1807), kryddkramhand-

lare i Stockholm, riksdagsman.

Familjen Weibull (Lund), sign. och dat. 1800 (gåva av Sergel till

W. på hans födelsedag 1800). F. d. professor Winberg (Lund), den

avbildades ättling. — Bouppteckningen (»kryddkrämaren Winberg»).

Berzelius (»kramhandl. Winberg»).

Av Sergels handteckningar ses, att Winberg vid 1800-talets början

umgicks i den Sergelska artistkretsen. Kn förteckning av 1805 på

middagsgäster hos Sergel upptager namnen »JMademoisellerna Löwen,

RotholF, Winberg, Masreliez, JMartin, Lafrensen, Sundvall». Men
Winberg var redan före den italienska resan bekant med den jämn-

årige Sergel.

WITTFOTH, KAROLINA. Se af Ugglas.

296. VOGLER, GEORG JOSEPH, i. i Wiirzburg 1749, vistades,

i Sverige 1786—1791, 1793—1799, t 1814, abbé, musiker.

Berzelius. Renström (»Aboten Vogljer»).

TVRANGEL, HERMAN, f. 1585, t 1645, friherre, fältmarskalk,

riksråd.

Stor medaljong i brons å fotstället till Gustav II Adolfs ryttarstod

i Stockholm. — Självbiografien av 1785.

Se ovan Baner, Torstenson, Königsmarck.

Se ovan n:r 41 c.

297. ZACHAIJ, MARIA SOFIA, J. F. Sergels äldsta syster, gift

1752 med guldsmeden i Stockholm Daniel Zachau (f. 1713, levde

1774)-

Berzelius (»Fru Zachow^»)
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298. ZIBET, KRISTOFFER BOGISLAUS, i. 1740, t 1809, fri-

herre, regeringsråd (1797X statssekreterare, hovkansler, ledamot av

Svenska akademien.

Bernshammar (Lorichs).

Av detta exemplar har avgjutningar tagits 1917 för Nationalmuseum

(n:r 1109) och för herr N. V. Hagström (Råsunda). — Självbiogra-

fien av 1785. Bouppteckningen. Berzelius.
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1— lo. LÖBERÖDS-MEDALJONGER.
De lo närmast följande medaljongerna härstamma allesammans från

det gamla skånska godset Löberöd. Då den nuvarande ägaren, herr

O. H. Wiens, tillträdde stället, hittades 21 gamla gipsformar, som

under tidernas gång tyckas ha blivit bortglömda. De blevo nu av-

gjutna och visade sig vara formar till porträttmedaljonger från 1700-

talet. Vid granskning av de fotografier, som herr W. benäget ställt

till mitt förfogande, har jag funnit^ dels att åtminstone de allra flesta

äro modellerade av Sergel, dels — och ännu märkligare — att det

stora flertalet härstammar från hans ungdomsperiod, d. v. s. de när-

maste åren före hans utresa till Italien.

JVledaljongernas tidiga tillkomst talar möjligen för, att formarna icke

kommit så sent till Löberöd som i Jakob De la Gardies tid — han

fick Löberöd först 1800 — utan redan i Hans Ramels tid (född 1724).

Denne stod i beröring med Sergel, då skulptören 1782 modellerade

Ramels medaljong och 178^ hans byst.

11 av dessa medaljonger känna vi redan genom andra exemplar

(Adelcrantz, A. J. v. Höpken, F. A. U. Cronstedt, Bolander, Sergels

mor o. s. v.). JVLen de 10 återstående äro tillsvidare namnlösa. Ett

par tre (n:r 1, 2) av herrarna tillhöra kanske den aristokratiska värl-

den (den Ramelska släktkretsen?), dit ju v. Höpken, Cronstedt m. fl.

hörde, och där den unge Sergel redan var känd och anlitad såsom

skicklig porträttör. Societetens damer återigen hade han ännu icke

fått porträttera. Deras tur kommer först senare, under den gustavian-

ska tiden.

Men nästan mer än herrarna i pudrat hår och peruk med band-

rosett i nacken intressera oss bland de 10 anonyma medaljongerna

2^ 2 0lSs4. 185





187



de mindre elegant friserade personerna: den äldre herrn med det

blida utseendet (n:r 7) och den unge buttre (n:r 8) samt gumman i

huvudduk (n:r 9) och det yngre fruntimret med det bakåtkammade

håret och det goda hullet (n:r 10). Inför dessa porträtt med deras

borgerligt intima karaktär får man förmodligen gissa på personer ur

Sergels egen släkt- och vänkrets. Det sist nämnda porträttet (n:r 10)

med dess mycket Sergelska tycke har kommit mig att tänka på nå-

gon av Sergels systrar.

Det bör tilläggas^ att medaljongernas inramning är gjord först i

våra dagar, i sammanhang med avgjutningen.

11 och 12. UNGA MÄN.
Små gipsmedaljonger tillhöriga arkitekten U. Borg och av honom

inköpta på den Hammerska auktionen i Byströms villa vid 1900-talets

början tillsammans med andra smågipser, som tyckas härstamma från

den Sergelska ateljén. T. ex. en avg;utning av Sergels i Rom ut-

förda relief efter Fragonards etsning. N:r 11 påminner så direkt i

behandlingen (särskilt i håret) om det lilla förträffliga porträttet i

lera i den Curmanska samlingen (se ovan n:r 134X ^tt den bör vara

utförd vid samma tid, d. v. s. omkr. 1772 i Rom, och troligen lika-

som denna avbilda någon ung man i Sergels omgivning, antingen det

nu är en svensk eller en utlänning.

13. MEDELÅLDERS HERRE.
Familjen v. Sydow (Jönköping); sign. med Sergels monogram,

S. Ett annat på Löfstad (Piper).

Aledaljongen har i senare tid gissningsvis kallats Klas Julius

Ekeblad, men jämförelsen med andra porträtt talar icke därför, och

Ekeblads namn förekommer ingenstädes i Sergels eller samtida för-

teckningar på skulptörens porträttarbeten.

14. MEDELÅLDERS HERRE.
Har kallats W. Chalmers, men liknar icke den graverade minia-

tyren i Personhist. tidskrift (1914 sid. 176), ej heller den signerade

och 1800 daterade medaljongen (se ovan n:r 145). Möjligen D. Heij-

kensköld.
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15- MEDELÅLDERS HERRE.
Nuvarande ägare: friherre H. J. Nordenskjöld (Stockholm). Me-

daljongen har förr varit i Karlskrona; möjligen framställer den där-

för någon högre flottofficer från slutet av Gustav IILs tid.

16. MEDELÅLDERS HERRE MED KAL PANNA.
Uppsala universitet. (Nyblom sid. 111, Hahr n:r ^06). Ktt ex. hos

professor Gunnar Holmgren (Stockholm); detta senare förr på Tott-

näs i närheten av Nynäs och Häringe. Bägge ex. sign. »SKRGKLL
F. 1793».

17. ÄLDRE HERRE.
Salsta (von Essen); sign. med Sergels monogram: $. f. 1790-talet?

18. MEDELÅLDERS HERRE.
Salsta (von Kssen); sign. med Sergels monogram: %. 1790-talet?

19. ÄLDRE HERRE.
N. M.. (n:r 81^). Köpt i konsthandeln 1890. Att döma av håran-

ordningen (märk de små polisongerna!) bör porträttet vara utfört

omkr. 1800. Det torde vara osäkert, om medaljongen är ett arbete

av Sergel själv; en viss tyngd i behandlingen kommer en att tänka

på lärjungen Forsslund. Emellertid liknar icke allenast mannens

utseende utan även arbetets stil något Sergels medaljongporträtt av

Samuel af Ugglas.

20 och 21. UNGA DAMER.
N:r 20 ägare: kammarherre H. Toll (Stockholm). Medaljongen n:r

20 har benämnts Sophie Hagman! N:r 21 ägare: rådman G. Tisell

(Örebro). Bägge medaljongerna tyckas vara porträtt av damer ur

den gustavianska societeten.

22. UNG DAM.
N. M. (n:r 803); sign. »SERGELL f.». Köpt i konsthandeln 1887.

Troligen modellerad något år senare än föreg. n:r 20 och 21. Obs.

bandet om håret.

190





23- MEDELÅLDERS DAM.
Hos ingenjör C. R. Larsson (Näsby). Osignerad, från 1790-talet.

Ovisst, om Sergel själv eller någon av han lärjungar modellerat

bilden. Dubbel bronsering, varigenom modeller ingen framstår mindre

skarp^ och attributionen försvåras.

24. MEDELÅLDERS DAM.
N. M.. (n:r 811), sign. med Sergels monogram: $. Bukow^ski 1889

(från familjen Asp). Ktt exemplar fanns i Hammers saml., sign.

»S». Ktt ex. hos prof. Gunnar Holmgren (Stockholm 1920). National-

museets exemplar har kallats aktrisen och sångerskan fru Klisabeth

Olin, men det liknar ej det av Pasch målade porträttet i Operahuset.

Tid: 1800-talets början.
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tJl^y^CKSJROyfl, A. Några Sergelmedaljonger. I Konst och konst-

närer 1914- Sergels reseväg. Stockholm—Rom—Stockholm 178^— 1784.

I Tidskrift för konstvetenskap 1918.

Bonde, C. Riksrådet och riksmarskalken grefve Carl Bonde samt

hans anhöriga, Del I, Stockholm 189^. Innehåller bl. a. några vik-

tiga brev från Sergel 1768—1769.

Bri/mg, H. Le relazioni artistiche della Suezia coU' Italia. Nuova
Antologia. 1915.

Sergels konst. 1914- 168 sid. Rikt illustrerad.

Sergel och antiken under de romerska studieåren. I Ord och bild

1914.

Johan Tobias Sergel. I tidskriften Konst. 1914-

Rekonstruktioner af Sergelska skulpturer. I Tidskrift för konst-

vetenskap 1916.

Sergels teckningar till Homeros och Virgilius. I Tidskrift för konst-

vetenskap 1917.

Antik och nyantik. Valda skrifter. Utgivna av August Hahr.

P. A. Norstedt & Söners förlag. 1921. Utgör till större delen om-

tryck av Brisings förut utgivna arbeten.

De Chenne^riéred, Ph. Les artistes étrangers en France. I. Sergell. I

»Revue universelle des arts», Alai 18^6. Paris. JVLeddelar bland annat

Sergels brev till J. E. Rehn från Paris 1778—79.

Dletrlchéon, L. Anmälan, i Aftonbladet, daterad d. 31 januari 1915,

av Brisings »Sergels konst».
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Drcédner, Albert. Ur Sergels romerska vänskapskrets. I Tidskrift för

konstvetenskap 1921.

Eichhorii, C. Artikeln Sergel i Nordisk Familjebok, Band 1890.

I kortfattad form avger förf. den dittills fullständigaste historiska redo-

görelsen för Sergels arbeten.

EétLaiidcr, C. G. De bildande konsternas historia från slutet af i8:e

århundradet till våra dagar. Stockh. 1867. Sergel insättes där för första

gången på sin betydande plats i den moderna konsthistorien.

Sergell i Paris. I Tidskrift för bildande konst och konstindustri. 1875.

Ur Sergels själshistoria. I Finsk tidskrift 1878.

Franzén, F. AI. JMinne af Johan Tobias Sergel, uppläst i Svenska

akademien 181^. Svenska akademiens handlingar, del j, 181^.

Gaaffin, Ax. I konsthistoriska sällskapets publikation 1915 en notis

angående Sergels relief »BlomsterofFer vid ett altare» m. m.

Grafdtröm, A. A. Om Amor och Psyke samt Faun. I Svea, II, Stockh.

1834.

Göthe, G. Johan Tobias Sergels porträttmedaljonger. Bihang till

Meddelanden från Nationalmuseum N:r ^. 188^.

Sergels porträttbyster. Bihang till Nationalmusei Festskrift 1894.

Sergelporträtt. I Ord och bild, okt. 1894.

Johan Tobias Sergel i Rom. I »Festskrift utgifven af Kgl. Aka-

demien för de fria konsterna vid invigningen af dess nybyggnad den

^1 Maj 1897».

Gustaf III porträtterad af Sergel. I Ord och bild 1897.

Johan Tobias Sergel. Hans lefnad och verksamhet, ^44 sidor, 1898.

Johan Tobias Sergel och Per Tham af Dagsnäs. Ett blad ur Ser-

gels lefnadshistoria. I Nordisk tidskrift 1898.

Johan Tobias Sergel og hans danske Venner. I danska Kunstbla-

det. August 1898.

Sergels bref till Abildgaard. Ännu ett blad ur Sergels lefnads-

historia. I Nordisk tidskrift 1899.
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Johan Tobias Sergel. Några anteckningar. Stockholms Dagblad

d. 25 januari 1903. JVLeddelar bl. a. brev från Sergel till G. D. Grossi

(181^) samt från Byström till Sergel (1811).

Sergelska bref. Efterskrift till »Johan Tobias Sergel. Hans lefnad

och verksamhet». 1900.

Från Sergels och Gustaf IILs Rom. (Correspondance des directeurs

de l Académie de France avec les surintendants des batiments.) I

Nordisk tidskrift 1910.

Sergelska skulpturer på Fullerö. I Ord och bild 1911.

Skulpturen under 1700-talet. Johan Tobias Sergel. I Svensk konst-

historia, utgifven af Axel L. Romdahl och Johnny Roosval. 1913.

Sergel och AVertmiiller. I Konst och konstnärer 1913.

Till Sergels minne. Tal på Konstakademiens minnesfest den 26

febr. 1914 Tryckt i Nordisk tidskrift 1914.

Ett bref från J. T. Sergel till J. N. Byström. I Personhistorisk

tidskrift 1914-

Några mindre kända arbeten av Sergel. I Nationalmusei årsbok 1919.

Anonyma porträttmedaljonger av Sergel. I Personhistorisk tidskrift

1918— 1919. H. 3— 4-

Sergelska skissböcker. Uppsats i föreningen Nationalmusei vänners

minnesskrift till firande av föreningens tioåriga tillvaro. 1921.

Hahr, Au^LUt. »Inledning» till ovannämnda »Antik och nyantik.

Valda skrifter av Harald Brising.» 1921.

Hammarsköld, L. Föreläsningar 1814— 15 i de bildande konsternas

historia. Förf. nöjer sig med att åberopa den kortfattade nekrologen

över Sergel i Bihanget till Uppsala Litteraturtidning 1814.

Krudc, J. Sergel. »Teckningar i Nationalmuseum utgifna af För-

eningen för grafisk konst». Del I (20 blad) 1909. Del II (12 blad)

1912. Folio. Innehåller även flera sidor text.

Lange, JliUlij. Sergel och Thorvaldsen. Studier i den nordiske

Klassicismes Fremstilling af JVlennesket. K^obenhavn 1886.

Lci^ertin, Oécar. Georg Göthe: Sergel. I Samlade skrifter av O. Lever-

tin. Del. 14, sid. 164— 173. Är en i Svenska Dagbladet 1899 skriven

kritisk anmälan av G. Göthes Sergelmonografi (1898).
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Loodtröm, L. Den svenska konstakademien under första århundra-

det af dess tillvaro 1735— ^^35* 1887. Innehåller viktiga bidrag till

Sergels historia.

Johan Tobias Sergel. Kn gustaviansk tidsbild 1914- Rikt illustrerad.

J. T. Sergels föräldrahem. I Samfundet Sankt Kriks Årsbok 1918.

Stockh.

Liin()dtrötn, EnnL. Svenskars brev och anteckningar från Italien. Göte-

borg 1914-

Lundström, V. Uppsats i Svenska Dagbladet d. 5 okt. 1911.

yModcliud, C. D. Sergel och nyare Sergellitteratur. I Nordisk tid-

skrift 1914. Innehåller en sakrik kritisk anmälan av H. Brisings bok

»Sergels konst».

Nordendi^aii, Georg. Artikeln Sergel i Nordisk Familjebok, 1917,

Band 25.

Sveriges konst från 1700-talets slut till 1900-talets början i dess

huvuddrag. Innehåller en kort uppsats om Sergel.

Nyblom, C. R. Johan Tobias Sergel, Sveriges förnämsta konstsnille.

I Upsala universitets årsskrift. Festskrifter 1877. V. Innehåller bl. a.

viktiga »Utdrag ur Sergels bref till Byström i Rom» (1811— 1813).

Palmblad, V. F. Kortfattad biografi i Biographiskt lexikon (Band

14, 1847)- Åberopar, utom Franzén och Litteraturtidningen, de

små uppsatserna i Svea (1819, av Grafström) och Pantheon (1836).

Romdahl, A. I hans bok »Gammal konst» 1916:

Några Sergelteckningar och deras antika förebilder (Nordisk tid-

skrift 1915).

Axel Oxenstierna och historien.

Bn Sergelteckning i Göteborgs museum (iVIuseets årstryck 1912).

Sergel och det dramatiska (1915).

Sergels målarlynne (191^).

Sergels konstlynne. I Kunst og Kultur. Bergen—Kristiania. Aar-

gang 6. 1916— 1917.
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Kooéi>al, J. Sergels Faun och Berninis S. Lorenzo. I Svenska Dag-

bladet d. 6 juni 1909.

I Svenskt konstgalleri 1912 en illustrerad uppsats om Sergel.

Sander, F. Venus som stiger ur badet. Kn konsthistorisk studie.

Stockholm 1877. (Innehåller även Sergels självbiografi på svenska.)

W^ahUtröni, Lydia. Den svenska odlingens stormän. Lefnadsteck-

ningar för skola och hem. H. 4: C. W. Schéele, J. H. Kellgren,

J. T. Sergel. 1901.

arburg, Kari Karl August Ehrensvärd. Stockh. 189^. Innehåller

åtskilligt om Sergel.

Oétniaii, N. Sevenboms porträttmedaljong i Stockholms rådhus af

J. T. Sergel 1767. I Tidskrift för konstvetenskap 1918.

Dessutom finnas mer och mindre kortfattade notiser och karak-

teristiker om Sergel i J. J. Björnståhls resebrev från Rom 1771

—

72, i G. J. Khrensvärds Dagboksanteckningar, i Schröderheims,

Adlerbeths, Armfelts, Nordins, Gjörv^^ells, JVLarianne Ehrenströms,

Jakob De la Gardies m. fl. gustavianers tryckta eller otryckta papper

samt i reseskildringar från Sverige av utlänningar såsom danskarna

Bruun-Neergaard, K. JVLolbech, J. P. Miller, tyskarna E. M.. Arndt,

C. J. Weinlig och J. G. Eck, engelsmännen J. Brown, J. Carr

och R. K. Porter, fransmännen greve Fortia de Piles och JVl.

Boisgelin, italienaren G. Acerbi m. fl.

I Konstakademiens arkiv förvaras den rätt utförliga brevväxlingen

mellan Sergel och Per Tham af Dagsnäs 1801— 12.

Andra brev från Sergel spridda i enskilda samlingar.
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RÄTTELSER OCH TILLÄGG

Sid. 11. I ett brev till Rehn från Rom d. 1 1 juni 1777 uttalar Sergel själv sin belåtenhet

med sin marmorkopia av ApoUino.

» 15. Sergel skriver den 4 mars 1778 till Rehn från Rom: »Jag har börjat med her-

tigens Venusstod, som blir mitt sista verk här», och den 20 juni: »Jag har gjort

modellen till Venus och skall låta ebauchera marmorn här i Rom.»

» 73. Mycket ovisst är, om landtgrevens marmorbyst, som nu finnes i Kassel, är

utförd av Sergel. Säkert är åtminstone, att det exemplar av bysten, som han

1777—78 avsände sjöledes från Italien, förgicks under vintern utanför spanska

kusten, efter vad han själv berättar för Rehn i ett brev av den 4 mars 1778.

Osannolikt är ju, att Sergel under det sista arbetsbrådskande året i Rom haft

tid att göra ett marmorexemplai n:r 2 av bysten. Troligare är då, att en

annan skulptör fått begagna Sergels gipsmodell. Själv känner jag bysten blott

genom fotografien.

» 175. Enligt meddelande av herr Olof Granberg, som sysselsatt sig med familjen

Suthers historia, har den dam, som Renström kallar »Grefvinna Souter»,

ingenting att göra med denna familj.
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